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Regulaminu Programu „Innowacje@orlen" 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Program „Innowacje@orlen" („Program ”) jest organizowany przez PKN ORLEN S.A. z siedzibą w 

Płocku. Jego celem jest identyfikacja, wsparcie, promocja oraz komercjalizacja rozwiązań o 

innowacyjnym charakterze („Innowacja ”), które mogą w szczególności pozytywnie wspierać 

ochronę środowiska, poprawiać wydajność i wspierać działalność podmiotów z GK ORLEN jak 

również mogą przyczynić się do zwiększenia korzyści odbiorców produktów i usług GK ORLEN. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

Organizator  – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) z siedzibą w 

Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. 

GK ORLEN  - PKN ORLEN S.A. oraz spółki handlowe, w stosunku do których PKN ORLEN S.A. 

jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów o spółkach 

handlowych, a w szczególności spółki wskazane na stronie internetowej: www.orlen.pl jako spółki 

tworzące strukturę Grupy Kapitałowej ORLEN.  

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 

osoba prawna lub jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1620) lub dowolna kombinacja (konsorcjum) 

powyższych podmiotów, który spełnia warunki uczestnictwa zdefiniowane w niniejszym 

regulaminie. 

Regulamin – niniejszy regulamin. 

3. Informacje na temat Programu oraz aktualna treść Regulaminu dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem http://www.innowacje.orlen.pl. 

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program będzie prowadzony w 

trybie ciągłym od dnia 15 listopada2016r. 

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU 

1. Program ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, i ciągły. 

2. Z udziału w Programie wyłączone są spółki z GK ORLEN oraz osoby fizyczne zatrudnione lub 

współpracujące na innej podstawie niż umowa o pracę ze spółkami z GK ORLEN. 

3. Aby zostać Uczestnikiem, podmiot zobowiązany jest do: 

a. dokonania prawidłowego zgłoszenia („Zgłoszenie ”) poprzez wypełnienie Formularza 

aplikacyjnego „Innowacje@orlen” dostępnego na stronie internetowej Organizatora; 

b. akceptacji treści Regulaminu; 

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
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d. posiadania praw autorskich do Innowacji, w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału 

w Programie. 

4. Złożenie Zgłoszenia do Programu jest bezpłatne. 

5. Organizator nie przewiduje wynagrodzenia czy zwrotu kosztów z tytułu złożenia Zgłoszenia i 

uczestnictwa w Programie – nie dotyczy to przewidzianych Programem form wsparcia Innowacji. 

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Programie, w szczególności koszt przygotowania 

Zgłoszenia, koszty dostępu do sieci Internetowej, Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 

6. O odwołaniu Programu, warunkach i terminie zaprzestania przyjmowania Zgłoszeń, a także o 

wszelkich zmianach w zakresie organizacji i prowadzenia Programu Organizator informować 

będzie na stronie internetowej Programu pod adresem: http://www.innowacje.orlen.pl. 

 

§ 3 ZASADY I OCENA ZGŁOSZEŃ 

1. W ramach Programu Organizator zbiera informacje na temat Innowacji w celu wyselekcjonowania, 

na podstawie danych przedstawionych w Zgłoszeniu, tych o największym potencjale rozwojowym. 

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny dotyczącej rozwiązania opisanego w Zgłoszeniu, 

Organizator podejmuje decyzję o skontaktowaniu się z wybranym Uczestnikiem w celu omówienia 

propozycji dalszych kroków i zasad ewentualnej współpracy zmierzających do wsparcia Innowacji. 

Zakres i zasady współpracy przy wsparciu Innowacji przez GK ORLEN w ramach Programu mogą 

się różnić w zależności m.in. od stopnia zaawansowania, czy charakterystyki Innowacji zgłoszonej 

przez Uczestnika. Organizator tym samym zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z 

wybranymi Uczestnikami. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Organizator dokonując analizy oraz oceny zgłoszeń w swojej opinii kieruje się przede wszystkim 

następującymi kryteriami: 

1) Stopień innowacyjności oraz atrakcyjność rozwiązania pod kątem wdrożenia w GK ORLEN. 

2) Stopień dopasowania do potrzeb i możliwości integracji w ramach zasobów i infrastruktury GK 

ORLEN. 

3) Potencjał biznesowy oraz poprawność przyjętych założeń w opisie modelu biznesowego. 

4) Etap rozwoju oraz stopień gotowości rozwiązania do komercjalizacji. 

§ 4 POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada niezbędne prawa autorskie 

do Innowacji, a także, że Innowacja objęta Zgłoszeniem 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 Organizatora lub spółki z GK 

ORLEN z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich lub 

pokrewnych, w związku z Innowacją/Zgłoszeniem, 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 Organizatora lub spółki z GK ORLEN z 
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wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania 

sądowego – do wzięcia w nim udziału. 

3. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieograniczonej czasowo 

licencji do treści zawartych w Zgłoszeniu w celu dokonania jego oceny. Licencja obejmuje 

następujące pola eksploatacji: druk, zapis na nośnikach cyfrowych i magnetycznych. 

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia dalszej licencji wyłącznie podmiotom 

współpracującym z GK ORLEN w zakresie oceny Zgłoszenia (np. rzecznicy patentowi) oraz 

podmiotom z GK ORLEN w celu dokonania oceny Zgłoszenia. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż poszczególne Innowacje mogą mieć podobny charakter 

lub zakres co nie ogranicza uprawnień Organizatora do wyboru jednego spośród zgłoszonych i nie 

będzie stanowić naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator 

oraz podmioty z GK ORLEN prowadzą (samodzielnie jak i we współpracy z podmiotami trzecimi) 

działalność której rezultatem mogą być rozwiązania, zbliżone do opisanych w Zgłoszeniu 

Innowacji. W związku z powyższym, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być 

interpretowane jako zobowiązanie się Organizatora czy podmiotów z GK ORLEN do 

powstrzymania się od prowadzenia prac rozwojowych czy wynalazczych, których rezultatem mogą 

być w szczególności metody, pomysły, technologie, rozwiązania, programy, protokoły czy 

koncepcje opisane w Zgłoszeniu. 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Organizator, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych, informuje, że podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w 

celu przystąpienia i udziału w Programie. 

2. Organizator informuje o przysługującym Uczestnikowi prawie dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania oraz prawie do odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody 

wiązać się będzie z rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie. 

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do 

przystąpienia i udziału w Programie. 

4. Organizator informuje, iż w przypadku konieczności przekazania Zgłoszenia upoważnionym 

pracownikom z GK ORLEN lub wewnętrznym i zewnętrznym ekspertom obsługującym Program, 

Zgłoszenie będzie przekazane po uprzedniej anonimizacji, czyli usunięciu ze Zgłoszenia danych 

osobowych. 

5. Składając Zgłoszenie do udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia 

odpowiednich zgód na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, poprzez 

zaznaczenie stosownych pól w formularzu Zgłoszenia, w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia 

udziału w Programie oraz przekazanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu spółce 

GK ORLEN, która podejmie się wsparcia w rozwoju Innowacji zgłoszonej przez Uczestnika w 

ramach Programu.  

§ 6 REKLAMACJE 
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1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Programem. 

Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na poniższy adres Organizatora: PKN ORLEN 

S.A., Biuro Projektów Strategicznych i Innowacji, ul. Bielańska 12, Warszawa, 00-085, z 

dopiskiem „Innowacje@orlen”. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej 

w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację 

powinien wskazać w reklamacji co najmniej: swoje imię i nazwisko (lub firmę) oraz adres do 

doręczeń. 

2. Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. 

3. Rozstrzygnięcie Organizatora w zakresie reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego 

odwołanie, z zastrzeżeniem iż nie wyłącza to uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń 

na zasadach ogólnych. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany 

Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie. 

2. Program nie ma charakteru przyrzeczenia publicznego w rozumieniu artykułu 919 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Regulamin został sporządzony w języku polskim oraz angielskim, w przypadku rozbieżności 

pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygające są postanowienia polskiej wersji językowej. 


