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F-317 Zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PWPW S.A.  

i informacji wewnętrznych PWPW S.A. 
wyd. 1.1 Str. 1/1 

 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................  

Komórka organizacyjna PWPW S.A. lub nazwa firmy: ........................................  

……………………………………………………………………………………. 

Nr ewidencyjny pracownika lub nr dokumentu tożsamości: ................................. 

 

O ś w i a d c z en i e* 
o zachowaniu poufności informacji  

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PWPW S.A. i informacji wewnętrznych PWPW S.A. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PWPW S.A. w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji wewnętrznych PWPW 

S.A. w rozumieniu Zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PWPW 

S.A. i informacji wewnętrznych PWPW S.A., o ile ich rozpowszechnianie, ujawnienie lub 

wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić PWPW S.A. lub któremukolwiek z jej 

klientów. 

2. Zobowiązuję się do zachowania poufności informacji, o których mowa  

w pkt 1 w okresie trwania stosunku pracy (lub innego stosunku prawnego) z PWPW S.A. oraz  

w okresie 3 (trzech) lat po jego ustaniu, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan 

tajemnicy. 

3. Zostałam/zostałem poinformowany w dniu ............................ r., że wszelkie urządzenia, materiały 

i czynności produkcyjne są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa PWPW S.A.   

4. Zostałam/em zapoznana/y z treścią art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto, wbrew 

przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację,  

z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, 

społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczania wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2”. 

    ....................................................................................... 
                                                                               (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

                                            
* oświadczenie dotyczy wszystkich pracowników PWPW S.A. w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz innych osób, które mogą mieć 

dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PWPW S.A. i informacji wewnętrznych  PWPW S.A. na podstawie zawartej 
umowy, której stroną jest PWPW S.A., z wyłączeniem podmiotów i pracowników tych podmiotów, z którymi PWPW S.A. zawarła 

oddzielną umowę o zachowaniu poufności lub w treści umowy zawarte są klauzule zobowiązujące strony umowy do zachowania poufności 

 


