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REGULAMIN PROGRAMU 
INKUBATOR INNVENTO 

 
§ 1. 

CELE PROGRAMU 

 
Inkubator Innowacyjności PGNiG SA to program powstały z myślą o wspieraniu 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym, podczas którego jego uczestnicy 
mają szanse na uzyskanie korzyści w formie kapitału pieniężnego, ludzkiego oraz 
intelektualnego, a także na współpracę z PGNiG SA oraz przedsiębiorstwami 
wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PGNiG (dalej jako GK PGNiG).  
Inkubator ma na celu poszukiwanie technologicznych rozwiązań dla najpilniejszych 
wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Łączy ustabilizowaną międzynarodową 
korporację jaką jest GK PGNiG oraz przedsiębiorców pełnych nowych pomysłów, tak aby 
budować i rozwijać przełomowe technologie o krajowym, regionalnym oraz światowym 
wpływie na rzeczywistość.  
 

 

§ 2. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1. Program Inkubator Innowacyjności PGNiG SA (dalej jako Inkubator lub Program) jest 

organizowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą 
w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000059492, NIP: 525-000-80-28, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 5 778 314 857 PLN wpłaconym w całości, w dalszej części 
Regulaminu jako Organizator lub PGNiG SA.  

2. Regulamin – niniejszy regulamin, który reguluje zasady i warunki udziału w Inkubatorze, 
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział 
w Inkubatorze (dalej jako Uczestnicy).  

3. Uczestnik – uczestnikiem Programu może być zarówno osoba fizyczna jak osoba prawa 
pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, mającej siedzibę w Polsce 
lub poza jej granicami. Uczestnikiem Etapów I i II może być także osoba nieprowadząca 
działalności gospodarczej, pod warunkiem że ma pełną zdolność do czynności 
prawnych. Jeśli będzie to uzasadnione dobrem Inkubatora oraz interesem 
gospodarczym Organizatora, to Organizator może dopuścić do etapu III osobę 
nieprowadzącą działalności gospodarczej.  
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4. Zgłaszając swój udział w Inkubatorze i biorąc w nim udział, Uczestnik Inkubatora 
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego 
treść i na związanie się warunkami Inkubatora określonymi niniejszym Regulaminem.  

5. Projekt – innowacyjny pomysł, produkt lub usługa, którą Uczestnik chciałby rozwijać 
wspólnie z Organizatorem korzystając z Inkubatora. 

 6. Obszar Zainteresowań – grupa obszarów, w których PGNIG SA realizuje współpracę 
z Uczestnikami:  

1) Technologie wydobywcze gazu ziemnego  

2) Nowe produkty i usługi dla klienta końcowego PGNiG SA  

3) Nowe materiały w łańcuchu wartości gazu ziemnego  

4) Generacja rozproszona  

5) Technologie cyfrowe w łańcuchu wartości gazu ziemnego  

6) Nowe źródła energii  

7) Innowacje w wykorzystaniu gazu ziemnego  

8) Ochrona środowiska w sektorze energetycznym  

7. Regulamin Inkubatora, a także wszelkie informacje na temat Inkubatora są dostępne 
na stronie internetowej www.innvento.pl  

8. Nazwa Inkubatora, jej koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki 
towarowe, oprogramowanie, treści w nim zamieszczane oraz baza danych podlegają 
ochronie prawnej, w szczególności w oparciu o przepisy prawa autorskiego oraz 
własności przemysłowej.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 
organizacyjnych, administracyjnych, a także analitycznych w ramach realizacji 
Inkubatora podwykonawcom Organizatora, w tym przedsiębiorstwom z GK PGNiG.  

10. Wszelkie decyzje z ramienia Organizatora podejmuje Komitet Inkubatora wskazany 
przez Organizatora. Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić osoby wchodzące 
w skład Komitetu Inkubatora.  

 
§ 3. 

ZASADY INKUBATORA 

 
1. Inkubator składa się z trzech etapów:  

1) Etap I – wstępna analiza i ocena zgłoszonego Projektu na podstawie informacji 
zawartych w formularzu zgłoszenia (Zgłoszeniu) oraz dodatkowych informacji 
dostarczonych przez Uczestnika na prośbę Organizatora, a także przekazanych 
podczas bezpośredniego spotkania pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

2) Etap II – ostateczna analiza i ocena zgłoszonego Projektu oraz podjęcie decyzji przez 
Organizatora o nawiązaniu współpracy z Uczestnikiem.  

3) Etap III – współpraca pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w ramach zawartej 
umowy.  

2. Inkubator ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Uczestnikowi nie 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Etapie I oraz Etapie II. Zasady 
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współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w Etapie III będzie regulować 
zawarta umowa.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Inkubatorze jest posiadanie prawa własności intelektualnej 
do zgłaszanego Projektu, a także zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu 
Inkubatora.  

4. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania informacji uzyskanych w Etapie I oraz II 
jedynie do analizy i oceny Projektu Uczestnika, a także zobowiązuje się 
do nieprzekazywania tych informacji osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników 
Organizatora i upoważnionych pracowników z Grupy Kapitałowej Organizatora lub 
zewnętrznych ekspertów obsługujących Inkubator. Organizator zobowiązuje się do 
niewykorzystania otrzymanych od Uczestnika w Etapie I i II informacji do innych celów 
niż do analizy i oceny zgłoszonego Projektu. Ponadto, niniejsze zobowiązania do 
zachowania poufności nie obowiązują gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub żądania uprawnionego organu.  

5. PGNiG SA zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku do którego 
powziął wiadomość, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Inkubatora opisanymi 
w Regulaminie lub w sposób sprzeczny z prawem.  

6. Poprzez zgłoszenie Projektu Uczestnik upoważnia PGNiG SA oraz – w razie 
konieczności - ekspertów zewnętrznych (w tym pracowników podmiotów z GK PGNiG), 
do dokonania analizy Projektu pod kątem możliwości jego wykorzystania w ramach 
prowadzonej działalności.  

7. Inkubator ma charakter ciągły. Nabór zgłoszeń do Inkubatora rozpoczyna się z dniem 9 
grudnia 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Inkubatora bez 
podania przyczyny, co nie stanowi zmiany Regulaminu. O odwołaniu Inkubatora, 
warunkach i terminie zaprzestania przyjmowania naboru zgłoszeń Organizator 
poinformuje na stronie Inkubatora (www.innvento.pl).  

8. W przypadku nieskierowania Zgłoszenia do II lub III Etapu Inkubatora, Formularze 
Zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami, znajdującymi się 
w posiadaniu Organizatora podlegają zniszczeniu w terminie 60 dni kalendarzowych 
od daty podjęcia decyzji przez Organizatora.  

 
§ 4. 

ZGŁOSZENIE DO INKUBATORA 

 
1. Aby dokonać zgłoszenia Projektu do Programu („Zgłoszenie”), Uczestnik musi:  

a. prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie www.innvento.pl;  

b. podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, w tym w szczególności:  

i. nazwę firmy Uczestnika (opcjonalnie),  

ii. adres siedziby Uczestnika (opcjonalnie),  

iii. adres email i telefon do kontaktu z Uczestnikiem,  

iv. adres strony internetowej Uczestnika (opcjonalnie),  

v. imię i nazwisko osoby zgłaszającej Projekt,  

vi. obszar działalności, do którego zgłaszany jest Projekt,  

vii. stopień zaawansowania prac Projektu,  
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viii. opis innowacyjności oraz możliwe zastosowanie Projektu,  

ix. opis modelu biznesowego Projektu,  

x. inne zaangażowane strony (inwestorzy, założyciele, wspólnicy)  

xi. posiadane patenty, zastrzeżone znaki itp.,  

xii. spodziewany czas potrzebny na opracowanie technologii/dostarczenie produktu 

na rynek, 

c. potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego 
postanowienia.  
 
2. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających 

w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;  

b. aktualizacji podanych w Zgłoszeniu danych niezwłocznie po każdej zmianie tych 

danych.  

3. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że treść zawarta w Zgłoszeniu 
i załącznikach do Zgłoszenia nie stanowi tajemnicy.  
 

 
§ 5. 

ZASADY OCENY ZGŁOSZEŃ 

 
1. Organizator w procesie selekcji kieruje się przede wszystkim oceną zdolności realizacji 

pomysłów przedstawionych przez Uczestnika oraz tym, czy zgłoszone pomysły 
przedstawiają wyjątkowe i perspektywiczne projekty wpisujące się w Obszar 
Zainteresowań Inkubatora, w tym w szczególności bierze pod uwagę następujące 
kryteria:  

1) stopień innowacyjności Projektu,  

2) korzyści wynikające z wdrożenia Projektu,  

3) koszty wdrożenia Projektu,  

4) technologiczne, ekonomiczne i prawne możliwości oraz ograniczenia wdrożenia 
Projektu,  

5) zgodność z celami i interesem gospodarczym Organizatora.  

2. Kolejność kryteriów wskazanych w § 5 pkt 1 Regulaminu nie ma charakteru wiążącego 
ani decydującego przy podejmowaniu decyzji przez Organizatora.  

3. W I Etapie Organizator dokonuje wstępnej analizy oraz oceny Projektu na podstawie 
informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez 
Uczestnika na prośbę Organizatora, a także przekazanych podczas bezpośredniego 
spotkania pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Organizator następnie podejmuje 
decyzję o tym, czy dany Projekt skierować do Etapu II lub też czy odstąpić od dalszych 
prac nad Projektem. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
Decyzja zostanie przesłana Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przez niego 
w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.  
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4. W II Etapie Organizator dokonuje ostatecznej analizy oraz oceny Projektu na podstawie 
informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez 
Uczestnika na prośbę Organizatora, a także przekazanych podczas bezpośredniego 
spotkania pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Celem zabezpieczenia interesów 
Uczestnika, Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem umowę o zachowaniu poufności 
regulującą wzajemne prawa i obowiązki. Organizator następnie podejmuje decyzję 
o tym, czy dany Projekt skierować do Etapu III lub też czy odstąpić od dalszych prac 
nad Projektem. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja 
zostanie przesłana Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przez niego 
w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.  

5. Zgłoszenia przechodzą ocenę dokonywaną przez pracowników PGNiG SA oraz – 
w razie konieczności -  wybranych zewnętrznych ekspertów (w tym pracowników 
podmiotów z GK PGNiG).  

6. PGNiG SA przy wyborze Projektów ma prawo kontaktować się z Uczestnikiem w celu 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień dot. Projektu jak również zaprosić Uczestnika 
do osobistego zaprezentowania Projektu. Organizator ma prawo do wizyt w miejscu 
lokalizacji Projektu.  

 
 

§ 6. 

WARUNKI WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ORGANIZATOREM A UCZESTNIKIEM  
W ETAPIE III 

 
1. Po zakwalifikowaniu Uczestnika do Etapu III, Organizator zaprasza Uczestnika do 

negocjacji, których celem będzie określenie zasad i warunków współpracy oraz 
zawarcie umowy. Umowa będzie zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub 
jedną z firm należących do Grupy Kapitałowej Organizatora.  

2. Nieprzystąpienie przez Uczestnika do negocjacji z Organizatorem lub firmą wskazaną 
przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia Uczestnikowi decyzji 
o skierowaniu Projektu do Etapu III jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa 
w Inkubatorze.  

3. Przystąpienie przez Uczestnika do negocjacji z Organizatorem wyklucza możliwość 
jednoczesnego prowadzenia przez Uczestnika innych negocjacji lub kontaktów 
z podmiotami trzecimi, których przedmiotem jest wdrożenie lub komercjalizacja 
zgłoszonego Projektu.  

4. W ramach zawartej umowy Uczestnik będzie miał możliwość prowadzenia z PGNiG SA 
wspólnych analiz i prac nad zgłoszonym przez Uczestnika Projektem, a także 
umożliwiony zostanie mu:  

1) dostęp do infrastruktury i usług zapewnianych przez Inkubator,  

2) dostęp do infrastruktury technicznej wiedzy PGNiG SA udostępnionej w ramach 
Inkubatora,  

3) dostęp do sieci doradców, mentorów i coachów Inkubatora,  

4) pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania,  

5) współpraca biznesowa z GK PGNiG SA.  
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5. Podpisanie umowy między Organizatorem lub spółką z Grupy Kapitałowej Organizatora 
a Uczestnikiem powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
rozpoczęcia negocjacji. Termin ten może zostać wydłużony przez Organizatora.  

 
§ 7. 

POUFNOŚĆ 

 
1. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy istotnych informacji 

przekazanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu jak i dodatkowych informacji istotnych, 
a pozyskanych przez Organizatora od Uczestnika w związku z prowadzoną analizą 
oraz oceną Zgłoszenia, Organizator zobowiązuje się także do nieprzekazywania takich 
informacji osobom trzecim, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Organizatora.  

2. Dostęp do powyżej wymienionych poufnych informacji będą mieli jedynie pracownicy 
Organizatora. W razie konieczności, w celu realizacji Programu dostęp do informacji 
poufnych mogą uzyskać również zewnętrzni eksperci (w tym z GK PGNiG) obsługujący 
Inkubator.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje gdy obowiązek ujawnienia 
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub żądania uprawnionego 
organu.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy jedynie tych informacji, które nie są 
znane, czy to publicznie, czy też w ramach danej specjalności.  

5. Informacje pozyskane przez Organizatora od Uczestnika podczas Etapu I i II będą przez 
Organizatora wykorzystywane jedynie w ramach działalności Inkubatora.  

6. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy istotnych informacji 
przekazanych przez Organizatora na zasadach określonych przez Organizatora.  

 

§ 8. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 
1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że Projekt nie zagraża ani nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych 
praw autorskich osób trzecich.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec PGNiG SA lub 
spółki z GK PGNiG z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, 
praw autorskich lub pokrewnych w związku z Projektem, Uczestnik zobowiązuje się, 
jako osoba/ podmiot wyłącznie odpowiedzialny, do wypłaty ewentualnych 
odszkodowań na rzecz osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich 
poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób 
trzecich, zwalniając PGNiG SA lub spółkę z GK PGNiG z wszelkich zobowiązań jakie 
powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia 
w nim udziału.  

3. Uczestnik Programu akceptuje fakt, że treści oraz pomysły przedstawiane w Zgłoszeniu 
są przekazywane pracownikom PGNiG SA oraz GK PGNiG, a także zewnętrznym 
ekspertom.  
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4. Zasady ochrony własności intelektualnej Uczestnika podczas trwania Inkubatora oraz 
po jego zakończeniu zostaną uregulowane w oddzielnej umowie o zachowaniu 
poufności podpisywanej po zakwalifikowaniu Projektu do Etapu III Inkubatora.  

 
§ 9. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zasady przetwarzania danych osobowych w zw. z realizacją Programu określa klauzula 

informacyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 2. Organizator informuje ponadto, że podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być 
przekazywane upoważnionym zewnętrznym ekspertom (w tym z GK PGNiG).  

 
 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział w Programie nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Organizatora do zawarcia 

umowy w zakresie warunków rozwoju i uruchomienia Projektu Uczestnika czy też 
prowadzenia jakiegokolwiek wspólnego przedsięwzięcia.  

2. Zobowiązania wynikające z Programu nie stanowią przyrzeczenia publicznego 
w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.  

3. Niniejszy Program nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016r., 
poz. 471 z późn. zm.).  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, jak 
również za decyzje podejmowane przez osoby trzecie związane z Inkubatorem, 
w szczególności związane z jego przebiegiem lub wynikami.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany 
Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie, 
z zastrzeżeniem, że wnioski złożone przed datą ogłoszenia zmian będą rozpatrywane 
na dotychczasowych zasadach. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na 
stronie internetowej Programu.  

6. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia przepisów 
powszechnie obowiązujących na terenie RP. W przypadku uznania prawomocnym 
wyrokiem któregokolwiek zapisu z niniejszego Regulaminu za niezgodny z prawem, 
pozostałe zapisy pozostają w mocy.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie 
ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku 
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie 
znajdują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.  

8. Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 12 grudnia 2016 r.  

9. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna 
następować będzie w języku polskim.  

10. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.  
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11. Inkubator działa w oparciu o przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym do 
rozstrzygania sporów powstałych w związku z Inkubatorem jest prawo polskie, a spory te 
będą rozstrzygane wyłącznie przez polskie sądy powszechne.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Inkubator Innowacyjności PGNiG S.A. 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu  
Inkubator Innowacyjności PGNiG S.A. 

 
 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, 

Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-

mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w zw. z Programem Inkubator Innowacyjności PGNiG S.A. 

(Program), w tym w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą 

przetwarzane: 

a) w celu prowadzenia Programu, w tym rozpatrzenia i oceny zgłoszenia – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na 

umożliwieniu spółce rozpatrzenia i oceny zgłoszonego przez Panią/Pana projektu; 

b) w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do III Etapu Programu, w celu zawarcia umowy 

w ramach Programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia 

czynności przed zawarciem umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);  

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na umożliwieniu ewentualnego dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z realizacją Programu.  

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym ekspertom (w tym 

pracownikom spółek Grupy Kapitałowej PGNiG) zapewniającym wsparcie w ocenie zgłoszenia, 

jak również dostawcom systemów informatycznych i usług IT.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia 

i zawarcia umowy (w przypadku zakwalifikowania do III Etapu Programu). Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez PGNiG. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów 

o rachunkowości.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn wskazanych w pkt 4a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją. 

9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu rozpatrzenia i oceny zgłoszenia, a także 

w celu zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia 

zgłoszenia i zawarcia umowy w ramach Programu.  

 

 

 



 
 

10 
1.10.2019 

 

 
 
 

TERMS AND CONDITIONS OF THE PROGRAMME 
INNVENTO INCUBATOR 

 
§ 1. 

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME 

 
PGNiG SA INNOVATION INCUBATOR is a programme designed to support innovative 
solutions in the energy sector. Its participants have the opportunity to receive benefits in 
the form of financial, human and intellectual capital as well as cooperate with PGNiG SA 
and companies belonging to the PGNiG SA Capital Group (hereinafter referred to as 
PGNiG CG).  
 
The incubator aims at finding technological solutions to the most urgent challenges that 
the energy industry struggles with. It connects the stable international corporation PGNiG 
SA with entrepreneurs who can offer new ideas in order to build and develop breakthrough 
technologies that have an impact on reality on a national, regional and global scale. 
 

§ 2. 

PRELIMINARY PROVISIONS 

 
1. The PGNiG SA InnVento Incubator Programme (hereinafter referred to as the Incubator 
or Programme) is organised by Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Polish Oil 
and Gas Company) with registered office in Warsaw (01-224), ul. Kasprzaka 25, inscribed 
to the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 
12th Commercial Division of the National Court Register, KRS number (National Court 
Register Number): 0000059492, NIP (Tax Identification Number): 525-000-80-28, with 
share capital of PLN 5 5 778 314 857 paid in full, hereinafter referred to as the Organiser 
or PGNiG SA.  

2. Terms and Conditions – they regulate the terms and conditions of participation in the 
Incubator, the rights and duties of the Organiser as well as the rights and obligations of 
persons participating in the Incubator (hereinafter referred to as Participants). 

3. Participant – it may be either a natural person or a legal person provided that such 
person conducts a business activity with its registered office in Poland or abroad. A person 
who does not conduct any business activity may also become a Participant of Stage I and 
II provided that such person has full legal capacity. If it is justified by the good of the 
Incubator and the economic interest of the Organiser, the Organiser may allow a person 
not conducting business activity to participate in Stage III.  

4. Submission of the application form to the Programme by the Participant and his 
participation in the Incubator shall mean that the Participant of the Incubator agrees to 
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comply with the provisions of these Terms and Conditions and accepts their content and 
that he shall be bound by the Terms and Conditions of the Incubator as set forth herein.  

5. Project – an innovative idea, product or service that the Participant wishes to develop 
together with the Organiser using the Incubator.  

6. Fields of Interest – fields within which PGNIG SA cooperates with the Participants:  

1) Natural gas extraction technologies  

2) New products and services for the final customers of PGNiG SA  

3) New materials in the value chain of natural gas  

4) Distributed generation  

5) Digital technologies in the value chain of natural gas  

6) New sources of energy  

7) Innovations in the use of natural gas  

8) Environmental protection in the energy sector  

 

7. The Terms and Conditions of the Incubator, as well as any information related to the 
Incubator, are available on the website www.innvento.pl  

8. The name of the Incubator, its concept, graphic design, logo, graphic elements, 
trademarks, software, content contained therein and database are subject to legal 
protection, in particular based on the provisions of copyright and industrial property rights.  

9. The Organiser reserves the right to entrust the performance of particular organisational, 
administrative and analytical actions in frames of the Incubator to subcontractors of the 
Organiser, including the companies from the PGNiG CG.  

10. All decisions of the Organiser shall be made by the Incubator's Committee appointed 
by the Organiser. The Organiser has the right to change the members of the Incubator's 
Committee at any time.  

 
§ 3.  

PRINCIPLES OF THE INCUBATOR 

 
1. The Incubator consists of three stages:  

1) Stage I – preliminary analysis and evaluation of the submitted Project on the basis of 
the information contained in the application form (Application) as well as additional 
information provided by the Participant at the request of the Organiser or provided by the 
Participant directly at the meeting between the Participant and the Organiser.  

 

2) Stage II – final analysis and evaluation of the submitted Project as well as making 
a decision by the Organiser about establishing cooperation with the Participant.  

 

3) Stage III – cooperation between the Organiser and the Participant in frames of  

the concluded contract.  

2. The Incubator is open and participation in the Incubator is free. The participant is not 
entitled to receive any remuneration for the participation in Stage I and Stage II.  
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The rules of cooperation between the Organiser and the Participant in Stage III shall be 
governed by the contract.  

3. The Participant may participate in the Incubator provided that he is the owner of the 
intellectual property rights to the submitted Project and accepts  the Terms and Conditions 
of the Incubator.  

4. The Organiser undertakes to use the information obtained in Stage I and II only to 
analyse and evaluate the Participant's Project as well as undertakes not to disclose such 
information to any third party, except for the Organiser's employees and authorised 
employees of the Organiser's Capital Group or external experts serving the Incubator. The 
Organiser undertakes not to use the information obtained from the Participant in Stage I 
and II for purposes other than the analysis and evaluation of the submitted Project. In 
addition, these confidentiality obligations shall not be binding if the obligation to disclose 
such information results from generally applicable laws or is required by authorised 
administrative organs.  

5. If PGNiG SA receives an information that the Participant acts in a manner inconsistent 
with the principles of the Incubator described in the Terms and Conditions or in a manner 
inconsistent with the law, PGNiG SA reserves the right to exclude such Participant.  
 
6. Submission of the Project by the Participant shall mean that the the Participant 
authorises PGNiG SA and, if necessary external experts (including PGNiG CP employees) 
to analyse the Project with regard to the possibility of using it in frames of their business 
activity.  
 
7. The Incubator is continuous. The period when the application forms may be sent to the 
Incubator begins on 9 December 2016. The Organiser reserves the right to close the 
Incubator without giving any reason, which does not change the Terms and Conditions. 
The close-down of the Incubator, conditions and deadline for the acceptance of the 
application forms shall be announced by the Organiser on the Incubator’s website 
(www.innvento.pl) 
 
8. If the Application for participation in Stage II or III Stage of the Incubator is not submitted, 
the Application Forms and any additional information held by the Organiser shall be 
destroyed within 60 calendar days from the date of the decision made by the Organiser.  
 

 
 

§ 4. 

APPLICATION FORM 

 

1. In order to submit a Project to the Incubator ("Application"), the Participant is obliged 
to:  
 
a. duly complete the application form available on the website www.innvento.pl;  
 
b. provide the data required for the Application, including:  
 
i. name of the Participant's company (optional),  
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ii. address of the Participant's registered office (optional),  
 
iii. Participant's email address and telephone number,  
 
iv. Participant's website address (optional)  
 
v. name and surname of the person submitting the Project,  
 
vi. field of activity to which the Project is being submitted,  
 
vii. state of progress of the Project,  
 
viii. description of innovativeness and possible application of the Project,  
 
ix. description of the business model of the Project,  
 
x. other involved parties (investors, founders, partners), 
 
xi. owned patents, trademarks, etc.  
 
xii. estimated time needed to develop the technology / introduce the product to the 
market, 
 
c. confirm that he has read and accepts the Terms and Conditions.  
 
2. The Participant is obliged to: 
a. provide the true, accurate, up-to-date and non-misleading data that do not infringe the 
rights of third parties, 
 
b. update the data specified in the Application immediately after each change in such data.  
 
3. Submission of the Application shall mean that the Participant declares that the content 
of the Application and the Appendices to the Application is not a secret.  

 
§ 5. 

PRINCIPLES OF EVALUATION OF THE APPLICATION 

 
1. In the selection process, the Organiser is guided primarily by the assessment of the 
ability to implement the ideas presented by the Participant and by the uniqueness and 
prospectiveness of the submitted Projects that should fit in the Field of Interest of the 
Incubator. The following criteria shall be taken into consideration:  
 
1) degree of innovativeness of the Project,  
 
2) benefits resulting from the implementation of the Project,  
 
3) costs of implementation of the Project,  
 
4) technological, economic and legal possibilities and limitations of implementation of the 
Project,  
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5) compliance with the objectives and economic interest of the Organiser.  
 
2. The order of the criteria indicated in § 5 point 1 of the Terms and Conditions is not 
binding or influencing the decisions made by the Organiser.  

3. In Stage I, the Organiser conducts preliminary analysis and evaluation of the Project on 
the basis of information contained in the Application and other additional information 
provided by the Participant at the request of the Organiser or provided by the Participant 
directly at the meeting with the Organiser. The Organiser then decides whether to pass 
the Project to Stage II or abandon the further work on the Project. The decision is final and 
cannot be appealed against. The decision shall be sent to the Participant via e-mail to the 
e-mail address specified by the Participant in the Application.  

4. In Stage II, the Organiser conducts final analysis and evaluation of the Project on the 
basis of information contained in the Application and other additional information provided 
by the Participant at the request of the Organiser or provided by the Participant directly at 
the meeting with the Organiser. In order to protect the interest of the Participant, the 
Organiser may conclude a confidentiality agreement with the Participant, which shall 
regulate mutual rights and obligations. The Organiser then decides whether to pass the 
Project to Stage III or abandon the further work on the Project. The decision is final and 
cannot be appealed against. The decision shall be sent to the Participant via e-mail to the 
e-mail address specified by the Participant in the Application.  

5. The Applications are evaluated by the employees of PGNiG SA and, if necessary 
selected external experts (including PGNiG CP employees).  

6. In the process of Project selection, PGNiG SA has the right to contact the Participant in 

order to obtain additional explanations concerning the Project as well as invite the 

Participant to present the Project in person. The Organiser has the right to visit the location 

of the Project.  

§ 6. 

CONDITIONS OF COOPERATION BETWEEN THE ORGANISER  

AND THE PARTICIPANT IN STAGE III 

 
1. After qualifying the Participant to Stage III, the Organiser shall invite the Participant to 
negotiate the terms and conditions of cooperation and conclude the contract. The contract 
shall be concluded between the Participant and the Organiser or one of the companies 
belonging to the Capital Group of the Organiser.  
 
2. If the Participant fails to participate in the negotiations with the Organiser or other 
company indicated by the Organiser within 21 days from the date of receipt of the decision 
that the Project was passed to Stage III, it shall mean that the Participant refuses to 
participate in the Incubator.  
 
3. Participation of the Participant in the negotiations with the Organiser excludes the 
possibility of conducting simultaneously other negotiations or contacting third parties by 
the Participant, the aim of which is the implementation or commercialisation of the 
submitted Project.  
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4. Under the contract, the Participant shall have the opportunity to conduct with PGNiG SA 
joint analyses and works on the Project submitted by the Participant. The Participant shall 
also be entitled to:  
 
1) have the access to the infrastructure and services provided by the Incubator,  
 
2) have the access to the technical infrastructure of PGNiG SA knowledge made available 
in frames of the Incubator,  
 
3) have the access to the network of consultants, mentors and coaches of the Incubator,  
 
4) receive help in obtaining external funding,  
 
5) business cooperation with PGNiG SA Capital Group.  
 
5. The contract between the Organiser or other company of the Organiser's Capital Group 
and the Participant should be concluded within 30 days from the date of commencement 
of the negotations. This period may be extended by the Organiser. 
 
 

§ 7. 
 

CONFIDENTIALITY 
 

1. The Organiser undertakes not to disclose any relevant information provided in the 
Application by the Participant or additional relevant information received by the Organiser 
from the Participant in connection with the analysis and evaluation of the Application. The 
Organiser also undertakes not to disclose such information to third parties, except for third 
parties authorised by the Organiser.  
 
2. Only the employees working for the Organiser shall have access to the confidential 
information described above. In order to carry out the Programme,if necessary, external 
experts (including PGNiG CG employees)  may gain the acess to the confidential 
information. 
 
3. A confidentiality obligation shall not be binding if the obligation to disclose such 
information results from generally applicable laws or is required by authorised 
administrative organs.  
 
4. A confidentiality obligation applies only to information that is unknown to the public or in 
frames of a particular specialty.  
 
5. Information received by the Organiser from the Participant during Stage I and II shall be 
used by the Organiser only in frames of the Incubator's activity.  
 
6. The Participant undertakes not to disclose relevant information received from the 
Organiser in accordance with the rules specified by the he Organiser.  
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§ 8. 

INTELLECTUAL PROPERTY 

 
1. By sending the Application, the Participant declares that the Project does not endanger 
or infringe the rights of third parties, in particular the moral and economic copyright of third 
parties.  
 
2. In the case when a third party makes a claim against PGNiG SA or a company belonging 
to PGNiG CG due to violation of their rights, in particular, their personal rights, copyright 
or other rights in connection with the Project, the Participant undertakes, as the solely 
responsible person/entity, to pay the potential compensation to third parties and cover any 
damages or costs, including costs incurred in connection with claims of third parties, 
releasing PGNiG SA or a company belonging to PGNiG SA CG from any liabilities arising 
therefrom, and to participate in any legal proceedings if they are initiated.  
 
3. The Participant of the Programme accepts that the content and the ideas presented in 
the Application are forwarded to the employees of PGNiG SA and PGNiG CG as well as 
to the external experts.  
 
4. The rules of protection of the Participant's Intellectual Property during the Incubation 
period as well as after such period shall be governed by a separate confidentiality 
agreement signed after qualifying the Project to Stage III of the Incubator the rules 
specified by the he Organiser. 

 
§ 9. 

PERSONAL DATA PROTECTION 

 
1. Information of the personal data protection regarding participation in the Programme is 
set out in the Information on the processing of personal data (Appendix 1). 
 
2. The Organiser also informs that the personal data submitted by the Participant may be 
passed to external experts (including PGNiG CG employees).  
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§ 10. 

FINAL PROVISIONS 

 

1. Participation in the Programme does not constitute any obligation of the Organiser to 
conclude a contract regarding the terms of development and launch of the Participant's 
Project or any joint undertaking. 

 

2. The obligations resulting from the Programme do not constitute a public promise within 
the meaning of article 919 et seq. of the Civil Code.  

 

3. This Programme does not constitute a game of chance or a bet within the meaning of 
the provisions of the Polish Gambling Act of 19 November 2009 (Journal of Laws of 2016, 
item 471 as amended)  

 

4. The Organiser shall not be liable for the actions or omissions of any third party nor for 
decisions made by third parties concerning the Incubator, in particular, those related to its 
conduct or results.  

5. The Organiser reserves the right to change the Terms and Conditions at any time. 
Changes in the Terms and Conditions are binding from the moment indicated in the 
amended Terms and Conditions, provided that applications submitted before the date of 
publication of changes will be considered reviewed on the basis of the previous rules. Any 
changes in the Terms and Conditions will be posted on the website of the Programme.  

 

6. These Terms and Conditions do not intend to limit or exclude the laws applicable in the 
territory of the Republic of Poland. Should any of the provisions of these Terms and 
Conditions be deemed to be unlawful, the other provisions of these Terms and Conditions 
shall remain in full force and effect.  

 

7. In order to avoid any doubts, none of the provisions of the Terms and Conditions restricts 
the consumer's right resulting from the laws applicable in the territory of the Republic of 
Poland. If such a provision is found, the provisions of the applicable law shall be binding.  

8. The terms and Conditions come into force on 12 December 2016.  

9. Any correspondence, statements, records and any other type of verbal communication 
shall be conducted in Polish.  

10. Appendix 1 forms an integral part of the Terms and Conditions.  

11. The Incubator operates based on Polish law. Any disputes arising in connection with 
the Incubator shall be resolved based on Polish law. In addition, such disputes shall be 
resolved exclusively by the Polish common courts. 
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Appendix 1 - Terms and Conditions of the Programme InnVento Incubator 
 

 
Information on the processing of personal data for the Participants of the Programme InnVento 

Incubator 
 
 
1. The controller of your personal data is Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna 
(PGNiG) of Warsaw, with its registered office at ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warsaw, Poland.  
2. You may contact PGNiG by letter sent to the following address: Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warsaw.  
3. PGNiG has appointed a data protection officer, who can be contacted via email iod@pgnig.pl on any 
matter regarding the processing of personal data.  
4. Your personal data provided in the course of joining and participating in InnVento programme will be 
processed:  

a) to enable the realization of the InnVento programme, including analysis and evaluation of the 
submitted Project  (legal basis: Article 6.1F of General Data Protection Regulation 2016/679 – 
GDPR), the legitimate interest of PGNiG is enabling analysis and evaluation of submitted 
Project; 
b) in case of being accepted for Stage III of the InnVento programme, in order to conclude a 
contract the legal basis for data processing: to process activities required for the performance 
of pre-contractual measures. 
c) to establish or exercise potential legal claims or to defend such legal claims by PGNiG – legal 
basis for data processing: legitimate interest of PGNiG (Article 6.1f) of the GDPR); the legitimate 
interest of PGNiG is facilitating the establishment, exercise or defence of legal claims regarding 
Programme.  

5. Your personal data may be transferred to external experts (including PGNiG Capital Group 
employees)  participating in the project evaluation process as well as IT system and IT service providers.  
6. Your personal data will be processed for the period necessary to analyse the submitted Project and 
conclude a contract (in case of being accepted for Stage III). The period of processing may each time 
be extended by the statutory limitations period if the processing of personal data proves necessary for 
the exercise or defence of any legal claims by PGNiG. After this period, your personal data will be 
processed only to the extent and for a period required by law, in particular by the Accounting Act.  
7. You have the right to request access to your data, and its rectification or erasure, or restriction of its 
processing, the right to data portability and the right to object to its processing.  
8. You have the right to object to the processing of personal data referred to purposes in p. 4a above, 
when grounds relating to Your particular situation arise.  
9. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority competent for the 
protection of personal data where you consider that the processing of your personal data is an 
infringement of the GDPR.  
10. Provision of data is required by PGNiG for enabling analysis and evaluation of the submitted Project 
as well as to conclude a contract. The failure to provide data will result in the inability to carry out analysis 
and evaluation of the submitted Project.  
 

 


