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REGULAMIN 

dotyczący procedury zgłoszeniowej Centrum Startupowego „InnVento” 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

 Warszawa, 12 maja 2020 r.  

 

Centrum Startupowe „InnVento” (dalej: InnVento) prowadzone jest przez Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (01-224), 

przy ul. Kasprzaka 25, wpisaną 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, o kapitale zakładowym w wysokości 5.778.314.857,00 zł, 

wpłaconym w całości (dalej: “PGNiG”). 

InnVento to inicjatywa, która powstała z myślą o rozwoju innowacyjnych pomysłów  

w sektorze energetycznym. InnVento ukierunkowane jest na poszukiwanie nowych rozwiązań 

technicznych bądź technologicznych, w celu ich wdrożenia w obszarze zainteresowania PGNiG. 

Niniejszy Regulamin dotyczy procedury zgłaszania i ewaluacji zgłoszeń innowacyjnych 

rozwiązań. 

Niniejszy Regulamin nie stanowi przyrzeczenia publicznego, podstawy prowadzenia 

konkursu, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu procedur dotyczących zamówień 

publicznych bądź niepublicznych, a wszelkie decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonej 

propozycji, jak również o ewentualnej proponowanej ścieżce nawiązania współpracy z PGNiG, 

zależą od ustaleń dokonanych przez zainteresowane strony na podstawie odrębnej, pisemnej 

umowy.  

 

 § 1  

[Zakres regulacji] 

1. Zakres Regulaminu obejmuje: 

a. wskazanie obszarów tematycznych, w ramach których zgłoszenia procedowane będą  

w trybie Regulaminu; 

b. wymogi dotyczące dokonania zgłoszenia; 

c. sposób dokonania zgłoszenia; 

d. procedurę komunikacji związanej ze zgłoszeniem; 

e. zasady prezentacji rozwiązań (Pitch Day); 

f. zasady poufności. 

2. PGNiG zastrzega sobie prawo przerwania działań wskazanych w Regulaminie na dowolnym 

etapie, bez podawania przyczyn. 
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3. Użyte w Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają odpowiednio następujące 

znaczenie: 

a. Pitch Day – spotkanie Zgłaszającego z przedstawicielami wskazanymi przez PGNiG, mające 

na celu prezentację Rozwiązania, w szczególności, potencjału rozwoju i wdrożenia 

Rozwiązania w obszarze zainteresowania PGNiG. 

b. Rozwiązanie – sposób uzyskania określonego nowego lub znacznie ulepszonego rezultatu 

w obszarach tematycznych, o których mowa w § 2, oparty na wykorzystaniu rzeczy 

lub procesów, w szczególności w oparciu o nowe urządzenie, substancję, procedurę albo 

narzędzie.  

c. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna bądź podmiot nieposiadający osobowości 

prawnej, któremu przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonujący zgłoszenia 

Rozwiązania. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Zgłaszającym”, pojęcie to należy 

rozumieć odpowiednio, także jako odnoszące się do każdego ze Zgłaszających 

dokonujących wspólnego zgłoszenia. 

§ 2 

[Obszary tematyczne] 

1. W ramach zasad określonych w Regulaminie, zgłaszane mogą być Rozwiązania z następujących 

obszarów: 

a. technologie wydobywcze gazu ziemnego; 

b. nowe produkty i usługi dla klienta końcowego PGNiG; 

c. nowe materiały w łańcuchu wartości gazu ziemnego; 

d. generacja rozproszona; 

e. technologie cyfrowe w łańcuchu wartości gazu ziemnego, w tym Big Data, robotyka 

i sztuczna inteligencja; 

f. nowe źródła energii, w tym wodór; 

g. innowacje w wykorzystaniu gazu ziemnego; 

h. ochrona środowiska w sektorze energetycznym; 

i. efektywność energetyczna; 

j. pozyskiwanie metanu z węgla (CBM). 

2. Zgłoszenie dotyczące Rozwiązań odnoszących się do innych obszarów nie będą przyjmowane 

do dalszego procedowania. Mogą jednak – za uprzednią zgodą Zgłaszającego – zostać 

skierowane do odrębnych procedur ewaluacji wniosków prowadzonych w PGNiG. 
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§ 3 

[Wymogi dotyczące zgłoszenia] 

1. Rozwiązania zgłaszać mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą bądź osoby 

nieprowadzące takiej działalności. 

2. Każdorazowo warunkiem koniecznym zgłoszenia jest posiadanie przez Zgłaszającego prawa do 

dokonania tego zgłoszenia, tj. w szczególności prawa do ujawnienia szczegółów Rozwiązania 

oraz dysponowania rozwiązaniem, jego opisem, rysunkami czy konstrukcją określonego 

urządzenia. 

3. Dokonując zgłoszenia, Zgłaszający zobowiązany jest potwierdzić poprzez zaznaczenie pola pod 

formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.innvento.pl uprawnienia do 

upublicznienia i dysponowania informacjami oraz dokumentami przekazanymi 

przedstawicielom PGNiG S.A. w związku ze zgłoszeniem oraz potwierdzić, że przekazanie 

informacji lub dokumentów w związku ze zgłoszeniem Rozwiązania, nie stanowi naruszenia 

praw osób trzecich, a w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, spowodowanych 

faktem niniejszego zgłoszenia lub dalszej współpracy z PGNiG S.A., bądź spółkami Grupy 

Kapitałowej PGNiG, zobowiązuję się naprawić szkody po stronie PGNiG S.A., wynikające  

z takich roszczeń. 

§ 4 

[Sposób dokonania zgłoszenia] 

1. Rozwiązanie należy zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego  

na stronie internetowej www.innvento.pl 

2. Zgłoszenie Rozwiązania jest bezpłatne, a pozyskiwanie Projektów ma charakter otwarty 

i ciągły. Z tytułu zgłoszenia Rozwiązania, Zgłaszającemu, ani osobie trzeciej nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie do PGNiG, w szczególności roszczenie majątkowe.  

3. Aby dokonać zgłoszenia Rozwiązania, należy: 

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

 b. potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu. 

4. Osoba dokonująca Zgłoszenia zobowiązana jest do podania danych zgodnych z prawdą, 

dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób 

trzecich. 

5. PGNiG dokonuje analizy zgłoszeń, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

a. stopień innowacyjności Rozwiązania;  

b. korzyści dla PGNiG wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy; 

c. koszty wdrożenia Rozwiązania; 

d. technologiczne, ekonomiczne i prawne możliwości oraz ograniczenia wdrożenia 

Rozwiązania; 

http://www.innvento.pl/
http://www.innvento.pl/
http://www.innvento.pl/
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e. zgodność z celami i interesem gospodarczym PGNiG.  

6. Kolejność kryteriów wskazanych w ust. 5 Regulaminu nie odzwierciedla ich priorytetu. 

§ 5 

[Procedura komunikacji po zgłoszeniu] 

1. PGNiG dokonuje analizy zgłoszenia w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni. 

2. O ile Regulamin nie odnosi się wprost do przekazania dokumentu w formie pisemnej, wszelka 

wymiana informacji i dokumentów pomiędzy Zgłaszającym i PGNiG, następować będzie  

za pośrednictwem poczty e-mail, odpowiednio: do PGNiG na adres wskazany w Regulaminie,  

a do Zgłaszającego na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.  

3. Po analizie, o której mowa w ust. 1, PGNiG informuje Zgłaszającego odpowiednio o: 

a. konieczności uzupełnienia zgłoszenia, we wskazanym terminie bądź o konieczności 

przekazania wyjaśnień lub informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o woli zaproszenia 

Zgłaszającego na Pitch Day albo o braku zainteresowania Rozwiązaniem; 

b. zaproszeniu Zgłaszającego na Pitch Day; 

c. zakończeniu procedury i braku zainteresowania Rozwiązaniem. 

 W przypadku podjęcia decyzji o zaproszeniu Zgłaszającego na Pitch Day, PGNiG informuje 

Zgłaszającego o terminie najbliższego planowanego Pitch Day. W przypadku braku 

możliwości udziału Zgłaszającego w danym terminie, Zgłaszający zostanie zaproszony 

na kolejny Pitch Day. W przypadku gdy Zgłaszający nie będzie w stanie wziąć udziału 

w dwóch proponowanych terminach, PGNiG może zakończyć procedurę nie kontynuując 

działań z udziałem Zgłaszającego. 

4. Pitch Day odbywa się w Warszawie, w miejscu wskazanym przez PGNiG. 

5. W przypadku braku zainteresowania Rozwiązaniem, jego zgłoszenie zostanie usunięte  

z nośników danych cyfrowych, a dokumenty papierowe zniszczone – w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia, w którym Zgłaszającego poinformowano o braku zainteresowania 

Rozwiązaniem.  

6. Rozwiązanie przechodzi ocenę dokonywaną przez pracowników PGNiG bądź ekspertów 

zewnętrznych, działających na rzecz PGNiG. Podczas oceny dokonywana jest wstępna analiza 

w zakresie potencjału zastosowania Rozwiązania w obszarze zainteresowania PGNiG. 

Pozytywna ocena Rozwiązania nie rodzi po stronie Zgłaszających roszczenia o zawarcie umowy 

w sprawie współpracy z PGNiG. 

§ 6 

[Zasady prezentacji rozwiązań – Pitch Day oraz działania następcze] 

1. Prezentacja Rozwiązania podczas Pitch Day odbywa się w formule wystąpienia Zgłaszającego, 

który może posługiwać się narzędziami multimedialnymi, dokumentami bądź prototypem 
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Rozwiązania technicznego. Wybór sposobu prezentacji należy uprzednio skonsultować 

z PGNiG. 

2. PGNiG zapewnia miejsce do prezentacji, komputer i projektor. Dodatkowe wyposażenie 

techniczne o charakterze specjalistycznym (np. oprzyrządowanie do prezentacji w środowisku 

tzw. „wirtualnej rzeczywistości”) dedykowane prezentowanemu Rozwiązaniu, zapewnia 

Zgłaszający.  

3. Zgłaszający zgłasza liczbę osób biorących udział w Pitch Day. Ze strony PGNiG w prezentacji 

brać mogą udział osoby zatrudnione w PGNiG bądź eksperci zaproszeni przez PGNiG w celu 

oceny potencjału wdrożeniowego Rozwiązania.  

4.  Po prezentacji Rozwiązania następuje czas na pytania ze strony PGNiG.  

5. Z tytułu przygotowania i dokonania zgłoszenia, a także z tytułu prezentacji podczas Pitch Day 

Zgłaszającemu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot poniesionych kosztów.  

6. Prezentacja utrwalana może być w postaci dźwięku i obrazu.  

7. W terminie 30 (trzydziestu) dni po Pitch Day PGNiG przekazuje Zgłaszającemu informację  

o proponowanych dalszych działaniach dotyczących ewentualnej współpracy w związku  

z Rozwiązaniem bądź o braku zainteresowania Rozwiązaniem.  

8. Udział w Pitch Day, jak również pozytywna ocena Rozwiązania na którymkolwiek etapie, nie 

stanowią podstawy jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy, w szczególności ws. rozwoju, 

zakupu czy wdrożenia Rozwiązania.  

§ 7 

[Ochrona danych osobowych] 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w zw. z procedurą zgłoszeniową InnVento zawarte 

są w klauzuli informacyjnej dostępnej w ramach formularza zgłoszeniowego opublikowanego 

na stronie internetowej www.innvento.pl 

2. PGNiG informuje ponadto, że podane przez Zgłaszającego dane osobowe mogą być 

przekazywane upoważnionym zewnętrznym ekspertom.  

§ 8 

[Zasady poufności] 

1. Z zastrzeżeniem warunków wprost wskazanych w Regulaminie, PGNiG zachowa w poufności 

informacje uzyskane w związku ze zgłoszeniem Rozwiązania i jego prezentacją podczas Pitch 

Day. 

2. PGNiG zapewni, by osoby biorące udział w przyjęciu i ocenie zgłoszenia Rozwiązania, jak 

również w Pitch Day były zobowiązane do zachowania zasad poufności w zakresie nie 

węższym, niż określony Regulaminem.  
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3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje przypadków uprawnionego wezwania 

do przekazania informacji lub dokumentów ze strony organów administracji państwowej bądź 

sądów powszechnych.  

4. Bez dodatkowych zgód ze strony Zgłaszającego, materiały i informacje związane  

z Rozwiązaniem mogą być udostępnione pracownikom PGNiG, pracownikom spółek Grupy 

Kapitałowej PGNiG oraz ekspertom zaproszonym do oceny Rozwiązania przez PGNiG.  

5. Przekazanie informacji o Rozwiązaniu nie powoduje nabycia praw do tego rozwiązania przez 

PGNiG ani spółki Grupy Kapitałowej PGNiG, a jakakolwiek współpraca ze Zgłaszającym  

w zakresie rozwoju bądź wdrożenia Rozwiązania odbywać się będzie wyłącznie na podstawie 

odrębnej, pisemnej umowy.  

§ 9 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wszelka korespondencja do PGNiG, związana z procedurą zgłoszenia Rozwiązania i udziału  

w Pitch Day winna być kierowana, odpowiednio:  

a. w przypadku korespondencji e-mail – na adres InnVento: innvento@pgnig.pl 

b. w przypadku korespondencji pocztowej – na adres: Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa - ze wskazaniem „InnVento”.  

2. Nazwa InnVento, elementy graficzne, w tym logo, oprogramowanie, treści zamieszczane  

na stronie internetowej InnVento, należą do PGNiG i podlegają ochronie prawnej. 

3. Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie InnVento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


