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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
 
zawarta w  Warszawie, w dniu …………………………. roku, pomiędzy: 
 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00–222 
Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 130 650 380,00 zł oraz 
posiadająca nr NIP 525–000–10–90,  
reprezentowaną przez: 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
zwaną dalej „PWPW S.A.” 
 
a 
 
…………………………, kod pocztowy………….……., ul……………………………, NIP……………………, REGON: ………….,  
reprezentowaną  przez  
............................................................................, 
 
zwaną dalej „……”, 
 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 

PREAMBUŁA 

 

1. Zważywszy, iż Strony Umowy chcą nawiązać współpracę polegającą na wykonaniu zadania: 

„Modernizacji dźwigu „G”  polegającej na przystosowaniu do pracy jako dźwig towarowo–osobowy 

o zwiększonym udźwigu do Q=1500 kg”, Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę  

o zachowaniu poufności. 

 

2. Celem Stron zawierających niniejszą Umowę jest zapewnienie ochrony informacji, które mogą  

w trakcie realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zostać przekazane lub ujawnione 

Stronom na następujących warunkach. 

 
§1. 

1. Podczas obowiązywania Umowy oraz w terminie …… (……….) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych każdej ze Stron. 

2. Przez Informację Poufną Strony uznają wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe, organizacyjne lub inne stanowiące cenne 
informacje Strony ujawniającej i które można uznać za informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz te, które zostały oznaczone przez 
Stronę ujawniającą jako Informacje Poufne lub w przypadku przekazania ustnego lub wizualnego, 
które zostały w chwili ujawnienia wskazane jako Informacje Poufne. 

3. Informacją Poufną mogą być w szczególności dokumenty w tym: sprawozdania, plany biznesowe, 
plany handlowe, analizy, badania, sprawozdania finansowe i podatkowe, projekty, wzory, próbki, 
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procesy technologiczne, informacje dotyczące negocjacji z klientami lub dostawcami, bazy danych, 
oprogramowanie i wyniki uzyskane z jego wykorzystaniem, tj.: pliki cyfrowe, wydruki, procesy, 
algorytmy, formuły, know-how lub jakiekolwiek ich części, które zostaną przekazane drugiej Stronie 
w ramach współpracy, o której mowa w preambule Umowy. 

 
 

§2. 
Zawartych w niniejszej Umowie ograniczeń odnośnie Informacji Poufnych nie stosuje się do informacji, 
które: 

a) są w chwili ujawniania znane Stronie, która je otrzymuje lub stają się powszechnie znane,  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy do ujawnienia doszło w związku z wykonywaniem umowy bądź 
podjętej współpracy, 

b) Strona otrzymała za pośrednictwem osoby trzeciej,niezobowiązanej do zachowania poufności.  
W tym przypadku Strona, która otrzymuje informacje zobowiązana jest niezwłocznie 
powiadomić Stronę ujawniającą te informacje, o ich rodzaju i źródle. 

 
 §3. 

Strona ujawniająca Informacje Poufne jest zobowiązana do zaznaczenia w sposób wyraźny charakteru 
przekazywanych informacji. 
 

§4. 
Strona, która otrzymuje Informacje Poufne, zobowiązuje się do traktowania ich co najmniej tak samo jak 
własnych Informacji Poufnych. 

 
§5. 

Strona, która otrzymuje Informacje Poufne, zobowiązuje się do wykorzystania ich wyłącznie w zakresie 
podjętej współpracy i w określonym celu. Równocześnie Strona otrzymująca Informacje Poufne, 
zobowiązuje się do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy i nie ujawniania ani nie przekazywania 
ich w całości lub części osobom trzecim. 
 

§6. 
1. Informacje Poufne Strony przeciwnej będą ujawniane pracownikom, przedstawicielom  

i konsultantom wyłącznie w zakresie, w jakim muszą oni znać rzeczone informacje w kontekście 
podjętej współpracy, a także z zastrzeżeniami niniejszej Umowy. 

2. Strony zobowiązują się poinformować osoby uprawnione do wykorzystywania Informacji Poufnych  
o obowiązku zachowania poufności zapisanym w niniejszej Umowie. 

 
§7. 

Strony są zwolnione z obowiązku zachowania poufności Informacji Poufnych w przypadku, gdy obowiązek 
ujawnienia Informacji Poufnych wynika z obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Strona 
jest zobowiązana do: 

a) niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o obowiązku ujawnienia bądź ujawnieniu 
Informacji Poufnych, ze wskazaniem zakresu ujawnienia informacji oraz osoby lub osób, 
którym informacje te mają zostać bądź zostały ujawnione, 

b) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie w niezbędnym zakresie, 
c) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia, że ujawnione Informacje Poufne będą 

traktowane jako poufne oraz wyłącznie do celu, w jakim zostały ujawnione. 
 

 
§8. 

Wszelkie Informacje Poufne pozostają własnością Strony, która je ujawnia. Ujawnienie Informacji Poufnej 
nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych, poza prawem do wykorzystania 



 
 

3 

zgodnie z Umową. 
 

§9. 
1. Potwierdzeniem wydania/odbioru Informacji Poufnych jest Protokół wydania/odbioru podpisany 

przez obie Strony. Wzór Protokołu wydania/odbioru stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 
2. Strony zobowiązują się do protokolarnego zwrotu wszelkich nośników zawierających Informacje 

Poufne bezpośrednio po ich wykorzystaniu do celu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy. 
 

§10. 
1. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszej Umowy, dotyczących 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, druga Strona ma prawo wezwać Stronę do 
zaprzestania dalszych naruszeń. Strona wezwana do zaprzestania naruszeń jest zobowiązana do 
usunięcia skutków naruszeń w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania, pod rygorem zapłaty kary 
umownej w wysokości 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 
naruszenia. 

2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę przekracza wysokość kary umownej, o której 
mowa w ust. 1, Strona będzie uprawniona poza karą umowną do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
§11. 

1. Wszystkie zawiadomienia, które są związane z niniejszą Umową, powinny być sporządzane w formie 
pisemnej i być przekazywane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie elektronicznej, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem 
bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. W przypadku 
braku podpisu elektronicznego dokumenty należy zabezpieczyć hasłem i przesłać/udostepnić hasło 
innym kanałem komunikacyjnym. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu oraz do przekazywania i odbioru Informacji Poufnych  
w związku z realizacją Umowy są: 

a) dla PWPW S.A. pan Michał Maciejewski; 
       adres: ul. Sanguszki 1, 00–222 Warszawa; 

tel. (22) 235 20 83; 
e-mail: m.maciejewski@pwpw.pl; 

b) dla ……..; pani/pan……………………..…………......................................................................; 
      adres:........................................................................................................................................; 
      tel…………………………….......................................................................................................;  
      e-mail: ……………………………………………….......................................................................; 

 
 

§12. 
1. Niniejsza Umowa stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§13. 
Stronie nie przysługuje prawo dokonania cesji niniejszej Umowy w całości lub w części bez uprzedniego 
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
 

§14. 
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz z nią związane, 
Strony będą starały się rozwiązać w drodze postępowania polubownego,  a w razie gdy porozumienia 
takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby PWPW S.A. 
 

§15. 
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1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 
 

§16. 
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
PWPW S.A. 
 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
……… 
 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
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Załącznik do „Umowy o zachowaniu poufności” 
 

PROTOKÓŁ  
WYDANIA / ODBIORU  

 
W dniu ..........................w  ................................................................................................................................ 

(miejsce wydania/odbioru Informacji Poufnych) 
 
 
............................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko osoby przekazującej) 
 

 
wydał  
 
............................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko odbierającego) 
 

a w/w osoba odebrała następujące nośniki Informacji Poufnych  
 
............................................................................................................................................................................ 
 
Informacje Poufne dotyczą: 

1. ............................................................................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................................................................... 
 
3. ............................................................................................................................................................... 
 
4. ............................................................................................................................................................... 
 
5. ............................................................................................................................................................... 

 
stanowią własność: 
 
............................................................................................................................................................................ 
 

Podpisy osób upoważnionych do przekazywania i odbioru Informacji Poufnych wskazane w umowie. 
 
 
 
 
 ..........................................................................                  ............................................................................... 
(podpis osoby wydającej)                          (podpis osoby 
odbierającej) 
 
 


