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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………………… 

 

pomiędzy:  

 

EC Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 28, (kod pocztowy 30-150), wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000226786, NIP 9452024653, REGON 356908241, zwaną w dalszej części umowy „ECE”  

reprezentowana przez: 

Ireneusz Łuczak – Prezes Zarządu 

 

a 

 

……………………………………………………………………… z siedzibą przy 

ul. …………………………………, xx-xxx Kraków, 

reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………… -  

dalej zwanym „Strona Otrzymująca”. 

 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że 

1. Strony zamierzają wspólnie realizować prace projektowe i wykonawcze, których szczegółowy zakres 

oraz sposób wykonania Strony uregulowały w odrębnej umowie (zwane dalej „Projektem”); 

2. W ramach realizacji Projektu, ECE będzie ujawniać Stronie Otrzymującej informacje dotyczące 

prowadzonej działalności mające charakter informacji poufnych, a także informacje organizacyjne, 

techniczne i technologiczne o znaczącej dla ECE wartości gospodarczej („Informacje Poufne”); 

3. Strony poprzez zawarcie niniejszej umowy postanowiły uregulować zasady udostępniania i korzystania 

z Informacji Poufnych Stronę Otrzymującą, w szczególności zaś warunki ich ochrony w okresie 

współpracy prowadzonej w ramach Projektu („Umowa”). 

Strony uzgadniają co następuje: 
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§ 1 

Informacje Poufne 

1. Na potrzeby Umowy przez „Informacje Poufne” rozumie się informacje obejmujące tajemnicę 

handlową ECE, w tym przede wszystkim, jednak nie wyłącznie, tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności:  

1) dane i informacje techniczne i technologiczne, próbki, procesy produkcyjne, formuły, metody, 

procedury, wiedzę, know-how, wyniki testów, materiały, specyfikacje produkcyjne, szkice, 

projekty, rysunki oraz inne dokumenty, pomysły, sprawozdania (albo ich kopie, wyciągi lub 

tłumaczenia) lub takie, które można uzyskać przez badania, testowanie, oględziny analizę 

przekazanych lub zaprezentowanych materiałów, sprzętu, produktów, części zamiennych, 

narzędzi lub komponentów; 

2) informacje dotyczące strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, 

raportów sprzedaży, wyników przeprowadzonych badań;  

3) kontakty handlowe, bazy danych klientów, spisy klientów i kontrahentów oraz szczegóły umów 

z nimi zawartych, a także informacje na temat pracowników oraz współpracowników Strony; 

4) informacje dotyczące budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów 

wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw 

finansowych, strategii biznesowych, planów marketingowych; 

5) inne informacje i dokumenty otrzymane od ECE dotyczące Projektu lub z nimi związane, w tym 

tajemnice innego przedsiębiorstwa, które ECE zobowiązał się chronić (odpowiednie 

zastosowanie mają pkt. od 1) do 5) powyżej; 

- niezależnie od postaci i formy, w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej powierzone oraz sposobu 

ich przekazania ani też oznaczenia ich klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą 

o podobnej treści. 

2. W przypadku wątpliwości czy dana informacja stanowi informację Poufną uznaje się, że do czasu 

wyjaśnienia przez Strony jej statusu będzie ona traktowana jak Informacja Poufna. 

 

§ 2 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

Zobowiązania Strony Otrzymującej 

Strona Otrzymująca zobowiązuje się niniejszym, że wszystkie informacje, uzyskane pośrednio lub 

bezpośrednio w ramach współpracy od ECE będą wykorzystywane (opracowywane) w oparciu o § 1 

niniejszej umowy i wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz Projektu. 

W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zachowania 

Informacji Poufnych w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi 

ochrony, na jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych 

okolicznościach oraz wynikającym z Umowy, a także obowiązujących przepisów prawa 
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Strona Otrzymująca, w szczególności: 

1) nie ujawni żadnych Informacji Poufnych, a w szczególności Know-how, jak i wyników uzyskanych 

w ramach realizowanych Projektu i jego zastosowania, opisów Projektu, danych klienta docelowego 

oraz zaplanowanych celów długo/krótkofalowych, idei realizacji Projektu osobom trzecim w żadnej 

formie, poza pracownikami Strony Otrzymującej, którym powierzone zostały prace w ramach 

realizacji Projektu i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zadań przez te 

osoby. Lista osób będzie każdorazowo uzgadniana pomiędzy stronami i potwierdzana pisemnie. 

Nie będzie robiła żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od ECE lub w jej imieniu lub 

w związku z Projektem, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla jej pracowników. Nie będzie 

wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących realizacji 

Projektu. Będzie się starała skutecznie uniemożliwiać jakikolwiek dostęp do tych informacji 

osobom trzecim, Po zakończeniu realizacji Projektu dokona trwałego usunięcia ze swoich 

serwerów, stacji roboczych oraz innych nośników pamięci, w tym również zniszczenia 

umieszczonych na nośnikach papierowych wszystkich elementów związanych w jakikolwiek 

sposób z Projektem realizowanym lub zrealizowanym w ramach współpracy z ECE. 

Potwierdzeniem wykonania tego obowiązku będzie stosowane pisemne oświadczenie złożone przez 

osoby upoważnione do reprezentacji Strony Otrzymującej; 

2) w przypadku zaprzestania realizacji Projektu, zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu 

wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych 

ich kopii. Pkt. 5 powyżej stosuje się odpowiednio. Zaprzestanie realizacji projektu nie zwalnia 

Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej Informacji Poufnych 

na zasadach określonych w Umowie.  

Obowiązek zachowania tajemnicy według Umowy dotyczy także wszystkich przedstawicieli, 

pracowników, pełnomocników, doradców lub innych osób bez względu na rodzaj i formę prawną 

współpracy. W przypadku wskazania w niniejszej umowie na pracowników Strony Otrzymującej 

strony będą również za pracowników rozumieć osoby wskazane w zdaniu poprzednim. Strona 

Otrzymująca zobowiązuje się do zobligowania wszystkich osób wskazanych w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu do przestrzegania klauzuli poufności, o ile ten obowiązek nie został jeszcze 

spełniony. 

  



 

v6 03.02.2023  Strona 4 z 5 

§ 3 

Wyłączenie obowiązku zachowania poufności 

Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, 

które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości, w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy 

oraz poprzez naruszenie obowiązujących przepisów prawa czy innych umów zawartych przez ECE; 

2) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia 

niniejszej Umowy; 

3) zostały niezależnie opracowane przez pracowników Strony Otrzymującej; 

4) zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody ECE.  

 

§ 4 

Tytuł 

Wszelkie prawa do Informacji Poufnych w stosunkach pomiędzy Stronami przysługują ECE, o ile Strony 

wyraźnie nie postanowiły inaczej. 

 

§ 5  

Przedział czasowy 

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obowiązuje strony przez okres 15 lat od 

zakończenia Projektu.  

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą zobowiązania do zachowania poufności Informacji 

Poufnych zgodnie z Umową, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zapłaty na rzecz ECE kary 

umownej w wysokości 20% wartości Projektu / zamówienia za każde stwierdzone naruszenie. Jeśli 

20% wartości Projektu / zamówienia stanowi mniej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

wówczas wartość kary umownej wynosi 50 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie.  

2. W przypadku podjęcia przez Stronę Otrzymującą, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ECE, 

współpracy z klientem końcowym ECE, dla którego Strona Otrzymująca wykonywała usługi w ramach 

realizacji Projektu (dalej „Współpraca”) w zakresie przedmiotowym tożsamym do Projektu, w okresie 

24 (dwadzieścia cztery) miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu, Strona Otrzymująca będzie 

zobowiązana do zapłaty na rzecz ECE kary umownej w wysokości 30% wartości Projektu / zamówienia 

za każde stwierdzone naruszenie. Jeśli 30% wartości Projektu / zamówienia stanowi mniej niż 100 

000,00 zł (sto tysięcy złotych) wówczas wartość kary umownej wynosi 100 000,00 zł za każde 

stwierdzone naruszenie. Za zakończenie Projektu uważa się podpisanie protokołu przekazania Projektu 

lub wystawienie przez ECE faktury za prace projektowe objęte przedmiotem Projektu.  
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3. W przypadku, w o którym mowa w ust. 2 powyżej Strona Otrzymująca zobowiązuje się do wskazania 

ECE podmiotu, z którym zamierza podjąć Współpracę oraz określenia czy przedmiot planowanej 

Współpracy ma być tożsamy do przedmiotu Projektu. Wyrażenie przez ECE zgody na podjęcie przez 

Stronę Otrzymującą danej Współpracy winno nastąpić w terminie 3 (trzy) dni roboczych od dnia 

zawiadomienia ECE o zamiarze podjęcia Współpracy, co najmniej w formie dokumentowej (e-mail). 

Brak przekazania przez ECE zgody we wskazanym terminie należy poczytywać za niewyrażenie przez 

ECE zgody na podjęcie przez Stronę Otrzymującą danej Współpracy. Udzielenie zgody na podjęcie 

Współpracy nie uprawnia Strony Otrzymującej do ujawniania podmiotom trzecim jakichkolwiek 

Informacji Poufnych. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej będą płatne przez Stronę Otrzymującą w terminie 

14 (czternaście) dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej z tytułu naruszenia 

Umowy, przelewem na rachunek bankowy ECE wskazany w rzeczonym wezwaniu. 

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane Umową ujawnienie Stronie 

Otrzymującej jakichkolwiek Informacji Poufnych przez ECE, nie stanowi udzielenia licencji w 

odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani topografii układów scalonych, oraz 

że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób 

wyraźny na piśmie. Niewykonanie przez ECE przysługujących jej praw na wypadek naruszenia 

postanowień Umowy przez Stronę Otrzymującą nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takich praw 

w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych Umową. Umowa 

stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w przedmiocie ujawniania Informacji 

Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do niego ograniczeń. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze 

umowy i innego rodzaju porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, zarówno jawne, jak i 

dorozumiane, niezależnie od ich formy. 

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby ECE. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, opatrzonej podpisami upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. Umowę 

sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

……………………………………………..   …….………………………………………… 

Strona Otrzymująca        ECE 

 


