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Kluczowe infrastruktury POIG 
 

• Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (504 mln zł) 

• CEPT Warszawa (359 mln zł) 

• CEZAMAT Warszawa (359 mln zł) 

• CENT III Warszawa (282 mln zł) 

• Wielkopolskie CZT (252 mln zł) 

• Czyste Technologie Węglowe Katowice (162 mln zł) 

 

 



 
 

Zakres przewodnika 
 

• Forma organizacyjno-prawna dla ośrodków badawczo-rozwojowych realizujących 

duże projekty inwestycyjne; 

• Zarządzanie własnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem własności 

wyników badań; 

• Zamówienia publiczne; 

• Pomoc publiczna a działalność ośrodków badawczo-rozwojowych; 

• Zagadnienia dochodowości projektu a pojęcie luki finansowej; 

• Ochrona danych osobowych; 

• Dobre praktyki. 

 

 

 



 

 
(1) Infrastruktura: diagnoza i 

wskazówki 

  
 

• brak środków na utrzymanie infrastruktury; 

• zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie (trudności interpretacyjne) z 

jednoczesną koniecznością wywiązania się ze zobowiązań (m.in. wskaźników); 

• wysokie koszty związane z wynajmem infrastruktury; 

• specjalistyczny sprzęt znajdujący się w laboratoriach (ryzyko uszkodzenia); 

 

Konsekwencje wyboru formy: 

- płaszczyzna zarządzania, 

- płaszczyzna własności intelektualnej, 

- pomoc publiczna, 

- aspekty finansowe, 

- perspektywa czasowa. 

 

 





 

 

 

(2) Własność intelektualna: diagnoza i 

wskazówki  
 
 
 • Własność wyników badań: 

- twórczość pracownicza; 

- zasada podstawowa i wyjątki; 

- modyfikacje umowne; 

- twórczość poza pracownicza; 

- własność w badaniach 

współfinansowanych; 

 

• Rozpowszechnianie i ochrona WI: 

- wycena WI  ( art. 3.2.2 i 5.2.1  zasad 

ramowych 2006/C 323/01  -  EICTA ); 

• Regulaminy WI:  

- obowiązkowe dla uczelni publicznych i 

niepublicznych; 

- regulaminy na poziomie konsorcjum; 

- uniknięcie konfliktu regulaminów; 

 



 

 

 

(3) Zamówienia publiczne: diagnoza i 

wskazówki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• konieczność stosowania PZP (wielokrotnie brak możliwości wyłączenia) i definicja podmiotu 
publicznego; 

• „usługi użyteczności publicznej – komercyjne/niekomercyjne, gospodarcze/niegospodarcze” 
(opinia Europejskiego Komitetu2006/C 309/28; 2009/C 100/06; rekompensata: 2012/C 8/02), 
„świadczenie usług publicznych” „usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym” (art. 
106.2 TFUE; dec KE 2012/21/UE), „potrzeby o charakterze powszechnym”(art.3.3 u.p.z.p.); 

• praktyka wykorzystywania zamówień przedkomercyjnych (COM/2007/0799) i trybów negocjacyjnych 
(dialog techniczny); 

• SIWZ, OPZ a znaki towarowe (KIO UZP/ZO/0-536/07); 

• dzielenie zamówienia na części (ETS: C-16/98); 

• pozacenowe kryteria oceny ofert; (ETS: C-331/04 - „Viaggi do Maio Snc” oraz C-513/99 - „Concorcia 
Bas”); 

• własność intelektualna w zamówieniach publicznych. 

 

 

 

 

 



 

 
(4) Pomoc publiczna: diagnoza i 

wskazówki  

 

• zdefiniowanie pomocy publicznej (w tym decyzje KE 263/2008;  215/08 ; 369/2008; 600/2008): 

• „środki/zasoby państwowe lub ze źródeł państwowych” (art. 107.1 TFUE, C-482/99);  

• „przysporzenie”, „korzystniejsze warunki” (test prywatnego inwestora); 

• „przedsiębiorca” „działalność gospodarcza” (non-profit) (C-41/90; C-67/96; C-218/00; C-
263/86; C-109/92); 

• „zakłócenie konkurencji”; „usługi publiczne” (slajd powyżej), „ważność projektów” (art. 107.3 
TFUE, wyrok C 62/87 i C 72/87) 

• „pośrednia pomoc publiczna” (m.in. art. 18a  Rozporządzenia (Dz.U.2010.215.1411)); 

• rozumienie pojęcia „innowacyjność”(art.2.3 ustawy  Dz.U.2008.116.730): 

• poziomy badania pomocy publicznej (rozumienie „badania transakcji”); przymus czy obowiązek? 

 

 

 

 

 

 



 
(5) Dochodowość: diagnoza i 

wskazówki 
 

• przesłanki określające konieczność uwzględnienia dochodowości (pomoc publiczna vs. 

dochodowość); 

• dochodowość, trwałość projektu i wskaźniki projektowe (zbieżności i rozbieżności); 

• analiza pojęć: dochody, przychody (rozbieżności – prawo RP i UE); 

• ryzyko zwrotu (art. 207 ustawy Dz.U.2009.157.1240; dec. KE state aid 365/2007 i 

600/2008): VAT (wyrok NSA III SA/Kr 1199/11), odsetki; 

• procedury postępowania . 

 

 

 



Co dalej? ---> SIMS 

Perspektywa czasowa: 

• faza I (2007-2013) - dofinansowanie z POIG - budowa i wyposażenie dużych infrastruktur; 

• faza II (2014-2020) - utrzymanie i zarządzanie nowopowstałymi dużymi infrastrukturami;  

 

SIMS – ”pakiet” startowy: 

– dostosowanie form prawnych do potrzeb infrastruktur; 

– wypracowanie wzorów dokumentów i wspólnych praktycznych standardów postępowania, 

szczególnie w zakresie dochodowości i pomocy publicznej; 

– wypracowanie standardów w zakresie udzielania zamówień publicznych i szerszego 

wykorzystania zamówień przedkomercyjnych; 

– uwzględnienie własności intelektualnej w zarządzaniu infrastrukturą, w tym analiza 

możliwości zastosowania różnych źródeł finansowania (ewentualność rozszerzenia 

zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej) „komercjalizacji” jako element 

zarządzania infrastrukturą; 

– analiza możliwości wykorzystania mechanizmów PPP w finansowaniu dalszego rozwoju / 

wykorzystania infrastruktur. 

 

. 

 



Ku przestrodze: kontrole NIK - diagnozy 
 
NIK: 
 
• Informacja o wynikach kontroli  NIK KNO-4101-08-00/2011 „WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH NA NAUKĘ”: 
• „większość skontrolowanych jednostek podejmowała nieskuteczne działania na rzecz 

komercjalizacji wyników działalności B+R”; „…własne zaplecze naukowo-badawcze 
(przedsiębiorców)…” 

 
• Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne  (Nr ewidencyjny: P/12/128 

Data publikacji: 2013-03-07) 
• Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia 

pokontrolne) - Delegatura NIK w Lublinie , Olsztynie , Poznaniu.   
 



    

 

Dziękujemy za uwagę!  

 

Zapraszamy do zadawania pytań: 

 

biuro@malujda.pl 

 

agnieszka.wegrzyn@synerbi.pl  
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