Załącznik do Zarządzenia Nr 3
Prezesa Zarządu z dnia 14 stycznia 2022 roku

Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej
i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

Właściciel procesu: Kierownik Biura Centrum Badań i Rozwoju
PSG sp. z o.o.

Wydanie 1 z dnia 14 stycznia 2022 r.
Strona 1 z 15

Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi

ROZ.01/3/2022/1

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie
współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

Spis treści
I.

Cel ................................................................................................................................................ 3

II.

Zakres .......................................................................................................................................... 4

III.

Definicje ...................................................................................................................................... 4

IV.

Tryb postępowania .................................................................................................................. 6

1.

Zgłaszanie i wybór Pomysłów. ............................................................................................. 6

2.

Tryb szczególny. .................................................................................................................... 14

V.

Dokumenty związane............................................................................................................. 14

VI.

Załączniki.................................................................................................................................. 15

PSG sp. z o.o.

Wydanie 1 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Strona 2 z 15

Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi

ROZ.01/3/2022/1

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie
współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

I.

Cel
1. Celem Regulaminu jest określenie zasad współpracy PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi w zakresie badawczo-rozwojowym i innowacyjnym.
2. Współpraca, przewidziana w Regulaminie, będzie prowadzona z uwzględnieniem:
a)
faktu, że PSG jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, o którym mowa
w art. 9c ust. 1 Prawa energetycznego, którego obowiązują obostrzenia
prawno-regulacyjne wynikające między innymi z art. 9d ust. 1d, 1e, 1h oraz
ust. 3 Prawa energetycznego;
b)
art. 9d ust. 1h Prawa energetycznego, zgodnie z którym operator systemu
dystrybucyjnego nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej
z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub energią
elektryczną, ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych
przedsiębiorstw energetycznych;
c)
art. 9c ust. 1 Prawa energetycznego, zgodnie z którym OSD realizuje zadania
operatorskie stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe
traktowanie użytkowników tych systemów;
d)
treści Programu Zgodności, w szczególności w zakresie roli PSG jako
niezależnego, bezstronnego i transparentnego moderatora rozwoju rynku oraz
poprzez zapewnienie by jego infrastruktura, jak i informacje będące w jego
posiadaniu, uzyskane w trakcie prowadzenia działalności podstawowej PSG,
były dostępne dla wszystkich na równych zasadach i były wykorzystywane dla
poprawy efektywności produkcji i konsumpcji paliw gazowych.
3. Jednostki zewnętrzne przyjmują do akceptującej wiadomości, że udział PSG
w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych objęty jest
ograniczeniami, określonymi w pkt IV. 1.3 Regulaminu, wynikającymi
z posiadania przez PSG statusu OSD.
4. W sytuacji, gdy w Regulaminie przewidziane jest wyłączenie odpowiedzialności
cywilnoprawnej PSG, obejmuje ono najszerszy dopuszczalny zakres, przewidziany
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin może być zmieniony przez PSG w każdym czasie, przy czym do zakończenia
Naboru, będącego w toku w chwili zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w treści
dotychczasowej, chyba że zastosowanie Regulaminu w nowej treści jest konieczne
z uwagi na zapewnienie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Regulamin poddany jest prawu polskiemu. Wszelkie spory, związane ze stosowaniem
lub obowiązywaniem Regulaminu, będą rozpoznawane na podstawie prawa polskiego,
przed sądami polskimi. Regulamin został sporządzony w polskiej wersji językowej.
W przypadku dokonywania przez PSG tłumaczeń Regulaminu na inne wersje językowe
niż język polski, wyłącznie obowiązująca jest wersja polska Regulaminu.

PSG sp. z o.o.

Wydanie 1 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Strona 3 z 15

Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi

ROZ.01/3/2022/1

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie
współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

II. Zakres
1. Regulamin obejmuje zasady zgłaszania się podmiotów zewnętrznych do PSG z ofertami
projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz określa zasady wyboru projektów
do realizacji, współpracy i rozliczeń.
2. Regulaminu nie stosuje się w przypadkach, w których zastosowanie znajdują przepisy
Prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem pkt II.3 poniżej.
3. W przypadku zorganizowania przez PSG Konkursu , w zakresie o którym mowa w pkt I. 1,
PSG przy sporządzaniu regulaminu Konkursu:
• stosuje definicje pojęć, ujęte w pkt III. 1-3, 5, 7-10, 13-21, 23;
• stosuje odpowiednio definicję, ujętą w pkt III. 11 Regulaminu, zastępując słowo
„Pomysłu” słowami „przedmiotu Konkursu”;
• określając sposób komunikowania się PSG z uczestnikami Konkursu, wskazuje adres
poczty elektronicznej oraz stronę internetową, o których mowa w pkt IV. 1.2.1
Regulaminu;
• określając sposób podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu, wskazuje
stronę internetową, o której mowa w pkt IV. 1.2.1 Regulaminu;
• wprowadza kryteria oceny prac konkursowych lub opracowań stadialnych,
przewidziane w pkt IV. 1.5.2 Regulaminu;
• formułując postanowienia przyszłej umowy, dotyczące przeniesienia autorskich praw
majątkowych do wybranej pracy, stosuje odpowiednio postanowienia pkt IV. 1.7
Regulaminu, zastępując słowo „Zgłaszający” słowami „uczestnik Konkursu”.

III.

Definicje
1) Badania naukowe – działalność obejmująca badania podstawowe, rozumiane jako
prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej
wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie zastosowanie komercyjne, oraz badania aplikacyjne, rozumiane jako
prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na
opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich
znaczących ulepszeń.
2) B+R+I - prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne.
3) Innowacja – działania mające na celu wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu lub procesu biznesowego przez przedsiębiorstwo, przy czym produkt lub
proces biznesowy musi posiadać jedną lub więcej cech, które są znacząco różne od
cech zawartych w produktach lub procesach biznesowych dotychczas oferowanych lub
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Cechy te muszą być istotne dla
przedsiębiorstwa lub dla użytkowników zewnętrznych.
4) Jednostka zewnętrzna – podmiot mający osobowość prawną, podejmujący lub
zainteresowany podjęciem z PSG współpracy, o której mowa w pkt IV. 1.1 Regulaminu.
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5) Konkurs - przyrzeczenie publiczne, w którym PSG, przez publiczne ogłoszenie,
przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej
przez sąd konkursowy, na zasadach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.
6) Nabór - przyjmowanie Zgłoszeń przez PSG w oznaczonym przez Spółkę czasie na
zasadach określonych w pkt IV.1.4 Regulaminu.
7) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 Prawa
energetycznego.
8) Projekt badawczo-rozwojowy - to działania obejmujące pracę twórczą, podejmowaną
w sposób nowatorski, metodyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz tworzenia
nowych zastosowań. Prace te są ukierunkowane na konkretny, praktyczny nowy cel,
nie dając pewności co do ostatecznego wyniku. Osiągnięte wyniki mogą być
swobodnie przenoszone i odtwarzane. Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe
obejmują: badania podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe.
9) Prace rozwojowe – to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy
zdobytej w wyniku działalności badawczej, rozwojowej i doświadczeń praktycznych
oraz poprzez wytwarzanie dodatkowej wiedzy, ukierunkowanej na wytworzenie
nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub
procesów. Poziom gotowości technologicznej: TRL VII - TRL IX.
10) Prace badawcze - badania podstawowe, rozumiane jako prace eksperymentalne lub
teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat
podstaw zjawisk i obserwowanych faktów, bez uwzględniania konkretnych zastosowań
(Poziom gotowości technologicznej: TRL I) albo badania stosowane, rozumiane jako
oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowane
jednak przede wszystkim na konkretny, praktyczny cel lub zamiar (Poziom gotowości
technologicznej: TRL II- TRL VI).
11) Pomysł – Innowacja lub Projekt badawczo-rozwojowy, będący przedmiotem
Zgłoszenia.
12) Poziom gotowości technologicznej TRL – poziom zaawansowania Pomysłu
w dziewięciostopniowej skali Technical Readiness Level, stosowanej powszechnie dla
klasyfikacji gotowości technologicznej prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.
13) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
14) Program Zgodności – Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego dla PSG, dostępny na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/program-zgodnosci, zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dnia
26 sierpnia 2013 r. znak sprawy DRR-7125-21(4)/2013/MKo1 zmienionej decyzją
Prezesa URE z dnia 14 października 2013 r. znak sprawy DRR-7125-21(7)/2013/MKo1
oraz decyzją Prezesa URE z dnia 19 października 2021 r. znak sprawy
DRR.WRD.748.4.3.2019.APo, z zastrzeżeniem, że Program Zgodności zmieniony
decyzją Prezesa URE z dnia 19 października 2021 r. znak sprawy
DRR.WRD.748.4.3.2019.APo zacznie obowiązywać od dnia 28.04.2022 r., a do dnia
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27.04.2022 r. obowiązuje Program Zgodności zatwierdzony decyzją Prezesa URE
z dnia 26 sierpnia 2013 r. znak sprawy DRR-7125-21(4)/2013/MKo1 zmienionej
decyzją Prezesa URE z dnia 14 października 2013 r. znak sprawy DRR-712521(7)/2013/MKo1.
15) PrAut – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
16) Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
17) PWP – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 324).
18) Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn zm.).
19) Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji
paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla,
o którym mowa w art. 3 pkt 12 Prawa energetycznego.
20) Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub
grupa przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 pkt 12a Prawa energetycznego.
21) PSG lub Spółka - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
22) Regulamin – niniejszy Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi.
23) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
24) Umowa – umowa mająca na celu realizację wybranego Zgłoszenia lub wdrożenie
współpracy z jednostką zewnętrzną w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
25) Zgłaszający – jednostka zewnętrzna, która złożyła Zgłoszenie.
26) Zgłoszenie - poddanie Pomysłu pod ocenę PSG w trybie przewidzianym w pkt IV.1
Regulaminu.
IV. Tryb postępowania
1.
Zgłaszanie i wybór Pomysłów.
1.1. Określenie możliwych form współpracy.
1.1.1. Współpraca PSG z jednostkami zewnętrznymi w zakresie B+R+I odbywa się
co do zasady w trybie Zgłoszenia, określonym w postanowieniach pkt IV.1.2
– 1.8 (Tryb podstawowy).
1.1.2. Współpraca PSG z jednostkami zewnętrznymi w zakresie B+R+I może
odbywać się w szczególnych przypadkach w trybie opisanym w pkt
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IV. 2 Regulaminu (Tryb szczególny) w przypadku spełniania opisanych w pkt
IV. 2.1 przesłanek odstąpienia od trybu podstawowego (Tryb szczególny).
1.1.3. Współpraca, o której mowa w pkt IV.1.1.1 i IV.1.1.2 powyżej, prowadzona
jest w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, które
wprost
dopuszczają
możliwość
dokonywania
czynności
w języku angielskim.
1.2.
Informacja o sposobach zgłaszania Pomysłów.
1.2.1. Pomysły
należy
przesyłać
na
adres
poczty
elektronicznej
innowacje@psgaz.pl na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
poprzez
formularz
dostępny
na
stronie
internetowej
https://www.psgaz.pl/innowacje. Zgłoszenia w innej formie nie będą
podlegały rozpatrzeniu. Rozpatrzeniu nie podlega również Zgłoszenie
niezawierające wszystkich elementów, objętych Załącznikiem nr 1
do Regulaminu.
1.2.2. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający zobowiązany jest uwzględnić
konieczność dochowania wymogów przewidzianych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza Prawa energetycznego
i RODO, jak również Programem Zgodności, ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w pkt. IV.1.3 poniżej.
1.2.3. Zgłoszenie nie może dotyczyć Innowacji i Projektów badawczorozwojowych, do których prawa własności intelektualnej posiada podmiot
inny niż Zgłaszający.
1.3.
Ograniczenia dla działalności B+R+I w PSG.
1.3.1. Spółka informuje, iż może angażować się w Projekty badawczo-rozwojowe
i innowacyjne, których rezultaty mają w założeniu służyć zapewnieniu
efektywnego i niezawodnego świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych
lub realizacji zadań ustawowych OSD.
1.3.2. PSG informuje, że w związku z posiadanym statusem OSD:
•
nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej
z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub
energią elektryczną ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz
innych przedsiębiorstw energetycznych (art. 9d ust. 1h Prawa
energetycznego);
•
współpraca PSG z jednostkami zewnętrznymi w zakresie B+R+I
powinna odbywać się z uwzględnieniem postanowień Programu
Zgodności;
•
OSD kieruje się zasadą neutralności wobec Przedsiębiorstw
energetycznych, polegającą w szczególności na pozostawaniu
niezależnym od działalności niezwiązanych z dystrybucją paliwa
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gazowego, nieangażowaniu się w działalność Przedsiębiorstw
energetycznych w sposób umożliwiający wpływanie na ich pozycję
rynkową oraz niepodejmowaniu działań, które mogą mieć wpływ
na kształtowanie się sytuacji rynkowej oraz pozycji rynkowej
poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.
1.3.3. Zgodnie z pkt I. 2 lit. d) Regulaminu PSG wykonując prace B+R+I powinien
być niezależnym, bezstronnym i transparentnym moderatorem rozwoju
rynku. Infrastruktura OSD jak również informacje będące w jego posiadaniu
uzyskane w trakcie prowadzenia działalności podstawowej OSD, powinny
być dostępne dla wszystkich na równych zasadach i być wykorzystywane dla
poprawy efektywności produkcji i konsumpcji paliw gazowych. Z powyższych
względów, mając na uwadze rozdz. I.10 Programu Zgodności pn. „Zasady
dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku oraz ochrona własności
intelektualnej OSD”:
a)
PSG prowadzi działalność badawczo-rozwojową na transparentnych
zasadach,
b)
Wybór rodzaju testowanych rozwiązań technologicznych i dobór
partnerów do ich realizacji jest suwerenną decyzją PSG. Nie powinno
być możliwe prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
na polecenie przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;
c)
Wypracowana przez PSG w wyniku prac badawczo-rozwojowych
własność intelektualna nie może stanowić wyłącznej własności
podmiotów trzecich lub innych podmiotów przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo, w ramach których funkcjonuje OSD.
1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez PSG, że nawiązanie lub kontynuowanie
współpracy, o której mowa w Regulaminie, narusza ograniczenia, o których
mowa w pkt IV.1.3.1-1.3.3, lub że występuje poważne ryzyko naruszenia
tych ograniczeń PSG jest uprawniona do natychmiastowego zakończenia
współpracy ze Zgłaszającym, w tym w szczególności – w zależności od
etapu zaangażowania współpracy – do pozostawienia Zgłoszenia bez
rozpatrzenia, odrzucenia Zgłoszenia, niezawarcia Umowy lub rozwiązania
Umowy bez wypowiedzenia. PSG nie ponosi odpowiedzialności za szkodę,
mogącą wyniknąć z zastosowania niniejszego postanowienia.
1.3.5. Do postępowań będących w toku, tj. rozpoczętych i niezakończonych przed
dniem 28.04.2022 r. należy stosować Program Zgodności zatwierdzony
decyzją Prezesa URE z dnia 26 sierpnia 2013 r. znak sprawy DRR-712521(4)/2013/MKo1 zmieniony decyzją Prezesa URE z dnia 14 października
2013 r. znak sprawy DRR-7125-21(7)/2013/MKo1, natomiast do postępowań
wszczętych od dnia 28.04.2022 r. należy stosować Program Zgodności
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zmieniony decyzją Prezesa URE z dnia 19 października 2021 r. znak sprawy
DRR.WRD.748.4.3.2019.APo.
1.4. Nabór Zgłoszeń.
1.4.1. PSG ogłasza o Naborach Zgłoszeń na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/innowacje, wskazując dzień rozpoczęcia i zakończenia
danego Naboru. W ramach danego Naboru uwzględniane są wyłącznie
Zgłoszenia złożone nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Naboru i nie później
niż w dniu zakończenia Naboru.
1.4.2. PSG, ogłaszając o Naborze, może wskazać, że w ramach danego Naboru
dopuszczalne jest składanie Zgłoszeń w języku angielskim. W przypadku
złożenia w takim Naborze Zgłoszenia w języku angielskim, PSG przekazuje
zawiadomienia i informację, o których mowa w pkt IV.1.4.4 i pkt IV.1.5.3
również w języku angielskim, a Zgłaszający może wnieść odwołanie,
o którym mowa w pkt IV.1.5.4, w tym języku. Zgłoszenie złożone w języku
innym niż polski lub angielski lub Zgłoszenie złożone w języku angielskim w
Naborze, w którym PSG nie dopuściło składania Zgłoszeń w języku
angielskim, pozostawia się bez rozpoznania.
1.4.3. Daty, o których mowa powyżej, mogą być zmieniane przez PSG
w przypadku:
•
braku możliwości zapewnienia obsługi Naboru przez PSG w pierwotnie
przewidzianym terminie Naboru – nie później jednak niż w dniu
zakończenia Naboru;
•
istotnej zmiany sytuacji finansowej PSG – nie później jednak niż w dniu
zakończenia Naboru;
•
niezłożenia żadnego Zgłoszenia w pierwotnie przewidzianym terminie
Naboru – w dowolnym czasie po zakończeniu Naboru, jeżeli nie
ogłoszono kolejnego Naboru.
1.4.4. Po zakończeniu Naboru, w którym złożono przynajmniej jedno Zgłoszenie,
następuje ocena Zgłoszeń przez PSG w trybie pkt IV.1.5 poniżej.
Zgłaszających, którzy uczestniczyli w Naborze, zawiadamia się po
dokonaniu oceny o firmach Zgłaszających, którzy uczestniczyli w Naborze,
oraz o firmach Zgłaszających, których Zgłoszenia zostały przyjęte do
dalszego procedowania, na co Zgłaszający wyrażają zgodę.
1.5. Ocena Zgłoszeń przez PSG.
1.5.1. PSG samodzielnie i suwerennie wybiera Pomysły do realizacji w oparciu
o transparentne i niedyskryminacyjne zasady (zgodnie z Prawem
energetycznym oraz Programem Zgodności), w szczególności
z poszanowaniem zasad, o których mowa w pkt I. 2 oraz pkt IV.1.3.2
i IV.1.3.3. Wybór Zgłoszenia odbywa się na zasadach otwartych
i transparentnych.

PSG sp. z o.o.

Wydanie 1 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Strona 9 z 15

Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi

ROZ.01/3/2022/1

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie
współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

Zgłoszenie oceniane jest pod względem:
1)
zgodności z ograniczeniami, o których mowa w pkt IV.1.3;
2)
innowacyjności / badawczo-rozwojowym;
3)
korzyści ekonomicznych dla Spółki;
4)
zbieżności proponowanego rozwiązania z zainteresowaniami
Spółki;
5)
zapotrzebowania na proponowane rozwiązanie w działalności
Spółki;
6)
możliwości zastosowania rozwiązania w PSG;
7)
kosztów wdrożenia rozwiązania;
8)
proponowanego rozłożenia finansowania pomiędzy PSG
a Zgłaszającego;
9)
ryzyka związanego z realizacją Pomysłu;
10) poziomu gotowości technologicznej TRL.
1.5.3. Zgłaszający otrzymuje informację o wyniku oceny i decyzji co do dalszego
postępowania (przyjęciu do dalszego procedowania lub odrzuceniu
Zgłoszenia) w formie pisemnej lub elektronicznej.
1.5.4. Zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji PSG.
Odwołanie musi być poparte odpowiednią argumentacją i dokumentacją.
Odwołanie niezawierające wyraźnie sformułowanych argumentów
merytorycznych nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie można złożyć
w przeciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie przysługuje
jednorazowo w ramach danego Zgłoszenia tylko raz.
1.5.5. Decyzja PSG, wydana w wyniku odwołania, jest decyzją ostateczną.
1.5.6. Zgłaszającemu nie przysługują w przypadku nierozpatrzenia Zgłoszenia,
odrzucenia Zgłoszenia, zastosowania wobec Zgłoszenia postanowienia
pkt IV.1.5.7 poniżej lub wydania decyzji, o których mowa w pkt IV.1.5.4
i IV.1.5.5 powyżej, jakiekolwiek roszczenia względem PSG.
1.5.7. W przypadku, gdy PSG postanowi na podstawie postanowień
Regulaminu o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania, PSG
powiadamia o tym Zgłaszającego na piśmie lub w formie elektronicznej,
wskazując przyczynę pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania.
W przypadku pozostawienia bez rozpoznania Zgłoszenia na podstawie
pkt IV.1.4.2, powiadomienie sporządza się również w języku angielskim.
1.6. Działania w przypadku pozytywnego wyniku oceny.
1.6.1. Decyzja o przyjęciu Zgłoszenia do dalszego procedowania jest
samodzielną i suwerenną decyzją PSG.
1.6.2. W przypadku stwierdzenia w toku oceny Zgłoszenia, że wartość
zgłoszonego Pomysłu powoduje konieczność zastosowania do Pomysłu
przepisów ustawy, o której mowa w pkt II. 2 Regulaminu, PSG odstępuje
1.5.2.
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1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.
1.6.8.

1.6.9.

PSG sp. z o.o.

od stosowania niniejszego Regulaminu, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Zgłaszającego. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
Decyzję o przyjęciu Zgłoszenia do dalszego procedowania doręcza się
Zgłaszającemu, które je złożył, na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Z chwilą doręczenia decyzji, o której mowa w pkt IV.1.6.1 powyżej,
Zgłaszający jest zobowiązany do zgodnej współpracy z PSG celem
zawarcia Umowy, w szczególności poprzez prowadzenie w dobrej wierze
negocjacji z PSG celem ustalenia treści Umowy. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Zgłaszający zobowiązany jest do
naprawienia poniesionej przez PSG szkody.
Z chwilą doręczenia decyzji, o której mowa w pkt IV.1.6.1 powyżej,
Zgłaszający jest zobowiązany do niepodejmowania działalności
konkurencyjnej:
a)
w zakresie przedsięwzięcia objętego Zgłoszeniem,
b)
przez cały okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w lit.
a powyżej
- przy czym zobowiązanie to wygasa w sytuacji rezygnacji PSG
z zawarcia Umowy.
Działalność konkurencyjna, o której mowa w pkt IV.1.6.5 powyżej,
obejmuje w szczególności odpłatne lub nieodpłatne prowadzenie badań
w zakresie przedsięwzięcia objętego Zgłoszeniem lub przyszłych
rezultatów takiego przedsięwzięcia, a także uczestnictwo, doradztwo lub
udział w finansowaniu takich badań, jak również zbycie lub użyczenie
know-how w zakresie opisanym powyżej.
Umowa może przewidywać kary umowne za naruszenie zakazu
konkurencji, opisanego w pkt IV.1.6.5 - 1.6.6 powyżej.
Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości, wskazuje się, że doręczenie
Zgłaszającemu decyzji o przyjęciu Zgłoszenia do dalszego procedowania
nie powoduje powstania po stronie Zgłaszającego jakiegokolwiek
roszczenia, w tym w szczególności roszczenia o zawarcie Umowy.
PSG może zrezygnować z zawarcia Umowy ze Zgłaszającym
w przypadku:
• braku porozumienia co do treści Umowy ze Zgłaszającym w ramach
negocjacji, o których mowa w pkt IV.1.6.4 powyżej;
• stwierdzenia, że zawarcie Umowy nie byłoby zgodne z interesem
PSG;
• stwierdzenia przez PSG, że dla Pomysłu objętego Zgłoszeniem nie
będzie możliwe uzyskanie potrzebnego finansowania;
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•

stwierdzenia przez PSG, że Zgłaszający naruszył powszechnie
obowiązujące prawo lub Regulamin;
• stwierdzenia podania przez Zgłaszającego informacji niezgodnej ze
stanem faktycznym;
• gdy wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt IV.1.3.4 powyżej.
1.6.10. Zgłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, mogące wyniknąć
z niezawarcia Umowy ze Zgłaszającym.
1.6.11. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w pkt IV.1.6.1 powyżej, PSG
przedstawia
Zgłaszającemu
projekt
Umowy,
uwzględniający
postanowienia ustępów poniższych, sporządzony z zastosowaniem
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
1.6.12. W przypadku, gdy Zgłoszenie było złożone w języku angielskim, Umowa
może zostać sporządzona w dwóch wersjach językowych (w języku
polskim i angielskim). W przypadku rozbieżności pomiędzy polską,
a angielską wersją językową Umowy, rozstrzygająca będzie polska
wersja językowa Umowy.
1.6.13. W przypadku, gdy Zgłoszenie było złożone w języku angielskim, Umowa
może przewidywać możliwość przedkładania przez Zgłaszającego
dokumentacji w wykonaniu Umowy w języku angielskim.
1.7. Prawa własności intelektualnej – postanowienia wstępne.
1.7.1. Jeżeli w ramach realizacji przedsięwzięcia mają być wykorzystywane
przedmioty praw własności intelektualnej, prawa te muszą należeć do
Zgłaszającego.
1.7.2. Zgłaszający zapewni, że rozwiązania realizowane w ramach Umowy nie
będą naruszać żadnych praw wyłącznych strony trzeciej, w tym
w szczególności praw patentowych, praw autorskich ani innych praw
własności intelektualnej, jak również zasad uczciwej konkurencji.
1.7.3. Zgłaszający oświadcza, iż przedmiot Umowy nie jest i nie będzie
obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie
skierowania przeciwko PSG roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia – w wyniku korzystania przez PSG z przedmiotu Umowy –
z przysługujących im praw, PSG zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie
Zgłaszającego, który zobowiązany będzie zwolnić PSG z wszelkiej
odpowiedzialności, wstąpić do ewentualnego postępowania sądowego
oraz pokryć wszelkie związane z nim koszty nałożone na PSG lub
przezeń poniesione.
1.7.4. PSG, mając na względzie w szczególności:
• poziom gotowości technologicznej TRL Pomysłu objętego
Zgłoszeniem;
• kategorię Zgłoszenia oraz
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•

obszar tematyczny Zgłoszenia
- wskazuje w projekcie Umowy sposób uregulowania zagadnień,
dotyczących praw własności intelektualnej do przedmiotów tych praw,
dokonując wyboru tego sposobu spośród jednego z czterech wariantów.
1.7.5.
Warianty I-IV, o których mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
wskazane zostały poniżej:
a) Wariant I stosuje się w przypadku, gdy w wyniku prac objętych Umową
powstać mają nowe utwory, do których PSG i Zgłaszający nabywają
wspólnie majątkowe prawa autorskie. Szczegółowe postanowienia
Wariantu I określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
b) Wariant II stosuje się w przypadku, gdy w ramach Umowy PSG
nabywać będzie z dniem jej zawarcia autorskie prawa majątkowe do
utworów powstałych przed jej zawarciem. Szczegółowe postanowienia
Wariantu II określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
c) Wariant III stosuje się w przypadku, gdy w wyniku prac objętych
Umową powstać mają nowe utwory do których PSG i Zgłaszający
nabywają wspólnie majątkowe prawa autorskie, a nadto w ramach
Umowy PSG nabywać będzie z dniem zawarcia Umowy autorskie
prawa majątkowe do utworów powstałych przed jej zawarciem.
Szczegółowe postanowienia Wariantu III określa Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
d) Wariant IV stosuje się w przypadku, gdy w wyniku prac objętych
Umową powstać mają nowe utwory, a Zgłaszający udziela PSG licencji
na nie. Szczegółowe postanowienia Wariantu IV określa Załącznik nr
2 do Regulaminu.
1.7.6. Wybór któregokolwiek z Wariantów, o których mowa w pkt IV.1.7.5
powyżej, wyłącza zastosowanie pozostałych Wariantów w ramach tej
samej Umowy.
1.8. Finansowanie Umowy.
1.8.1. Finansowanie Umowy odbywa się w sposób bezgotówkowy.
1.8.2. Umowa określa (ułamkowo i kwotowo), w jakiej części finansowanie
Umowy spoczywa na każdej ze Stron. Umowa może przewidywać, iż jest
ona w całości finansowana przez PSG.
1.8.3. Finansowanie Umowy w ramach części spoczywającej na PSG odbywa
się w sposób zaproponowany przez PSG. Finansowanie to może
w szczególności polegać na:
a)
pokrywaniu przez PSG określonych, udokumentowanych kosztów,
pozostających w funkcjonalnym związku z przedmiotem Umowy;
b)
przekazaniu przez PSG Zgłaszającemu środków na pokrycie kosztów,
o których mowa w lit. a powyżej;
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c)
1.8.4.

refinansowaniu przez PSG kosztów, o których mowa w lit. a powyżej,
pokrytych pierwotnie przez Zgłaszającego.
Zgłaszający zobowiązany jest, w przypadku wyboru w Umowie sposobu
finansowania, o którym mowa w pkt IV.1.8.3 lit. b powyżej, do
przekazywania PSG sprawozdań z wykorzystania środków przekazanych
przez PSG. Sprawozdanie powinno obejmować co najmniej szczegółowy
wykaz kosztów, ze wskazaniem wysokości i daty poniesienia każdego
z nich, wraz z opisem przeznaczenia i uzasadnieniem celowości kosztu.

2. Tryb szczególny.
2.1. PSG może, na podstawie swojej samodzielnej i suwerennej decyzji, wystąpić do
jednostki zewnętrznej, realizującej Innowację lub Projekt badawczo-rozwojowy,
związany z działalnością PSG, z wnioskiem o przyłączenie się do tego Pomysłu,
z pominięciem trybu, o którym mowa w pkt IV.1, w następujących przypadkach:
a)
przyłączenie się do Pomysłu jest uzasadnione ochroną życia lub zdrowia
ludzkiego, bezpieczeństwem powszechnym lub wzmocnieniem obronności
Państwa Polskiego;
b)
w ramach zakończonego Naboru nie złożono żadnego Zgłoszenia.
2.2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt IV.2.1 powyżej, PSG zwraca się do
jednostki zewnętrznej z wnioskiem o wyrażenie zgody na piśmie na związanie
treścią Regulaminu. W sytuacji braku wyrażenia przez jednostkę zewnętrzną takiej
zgody, PSG odstępuje od współpracy z tą jednostką zewnętrzną.
2.3. W przypadku zwrócenia się przez PSG z wnioskiem, o którym mowa powyżej,
stosuje się postanowienia Instrukcji udzielania zamówień i dokonywania
wydatków.
2.4. W przypadku zwrócenia się przez PSG z wnioskiem, o którym mowa w pkt IV.2.1
powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt IV. 1.7, przy czym jednostkę
zewnętrzną traktuje się jak Zgłaszającego. Postanowienia pkt IV. 1.6 również
stosuje się odpowiednio, przy czym wniosek traktuje się jak decyzję o przyjęciu
Zgłoszenia do dalszego procedowania, zaś postanowienie, o którym mowa w pkt
IV.2.5 poniżej, traktuje się jak złożenie Zgłoszenia w języku angielskim.
2.5. PSG może, na podstawie swojej samodzielnej i suwerennej decyzji, postanowić
o porozumiewaniu się z jednostką zewnętrzną w zakresie współpracy, o której
mowa w pkt IV.2, w języku angielskim. W sytuacji braku wyrażenia przez jednostkę
zewnętrzną zgody na komunikowanie się w języku angielskim i jednoczesnym
braku możliwości komunikowania się z taką jednostką w języku polskim, PSG
odstępuje od współpracy z tą jednostką zewnętrzną.
V.

Dokumenty związane
1. Instrukcja udzielania zamówień i dokonywania wydatków.
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PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi

ROZ.01/3/2022/1

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie
współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o.
z jednostkami zewnętrznymi

2. Instrukcja ochrony sensytywnych informacji handlowych w Polskiej Spółce
Gazownictwa sp. z o.o.
3. Wytyczne do treści Programów Zgodności opracowywanych przez operatorów
systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania - Załącznik do
Informacji Prezesa URE nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
4. Program Zgodności - Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego dla PSG, zatwierdzony decyzją Prezesa URE
z dnia 26 sierpnia 2013 r., znak sprawy DRR-7125-21(4)/2013/MKo1, zmienionej
decyzją Prezesa URE z dnia 14 października 2013 r., znak sprawy DRR-712521(7)/2013/MKo1 oraz decyzją Prezesa URE z dnia 19 października 2021 r., znak
sprawy DRR.WRD.748.4.3.2019.APo.
5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
716, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1062).
8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 324).
9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 112 z późń. zm.).
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 275).
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

VI.

Załączniki

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik 2 – Wzór Umowy.
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