
 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

(„Umowa”) 

 

zawarta we Wrocławiu, w dniu …………………………………….. r., pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, działającą w 
formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, będącego państwową osobą prawną, 
posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 
0000300736; NIP: 8943140523, reprezentowaną przez: 

………………………………………….. 

zwaną dalej: „PORT”  

a  

………………………… 

……………………………..……………  …………………………….. siedziba: ul. ………………………………………, posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej NIP ……………………………. oraz numer statystyczny REGON ………………………………………… reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej: „Kontrahentem”, 

 

zwanymi również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

1. Dla celów Umowy: 

„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie materiały lub informacje PORT i ich nośniki, zarówno handlowe, 
finansowe, strategiczne, organizacyjne, osobowe, know-how, techniczne, technologiczne, naukowe, 
informacje dotyczące niematerialnych dóbr intelektualnych jak i inne informacje mogące mieć wartość 
gospodarczą, a w szczególności metody, koncepcje, formuły, procesy, procedury testów, wyniki badań, 
specyfikacje, wzory, rysunki, oprogramowanie, prototypy, ujawnione Kontrahentowi, w związku z zarówno 
zamiarem, jak i podjęciem działań w zakresie współpracy Stron, w szczególności w zakresie świadczenia 
przez Kontrahenta usług na podstawie umowy z dnia ……………….. (dalej jako „Umowa główna”) na usługi 
serwisowe i wsparcie programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla 
ŁUKASIEWICZ – PORT, w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, nawet nie opisane jako 
poufne, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, 
dokumentów, w formie elektronicznej), w tym również materiały lub informacje ujawnione przez podmiot 
powiązany lub zależny od PORT lub przez dowolną osobę działającą na rzecz lub w imieniu PORT (lub też 
na rzecz lub w imieniu podmiotu powiązanego lub zależnego od PORT). Jeżeli, w związku ze współpracą 
Stron, w tym z realizacją Umowy głównej, Kontrahent uzyska dostęp do zbioru danych osobowych (w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) PORT, to informacje z takiego zbioru danych 
będą również traktowane jako Informacje Poufne.  

Postanowienia niniejszej Umowy będą miały zastosowanie w przypadku, gdy podczas lub w związku z 
planowaniem współpracy, w tym nad realizacją Umowy głównej lub podczas jej realizacji, PORT, podmiot 
powiązany lub zależny PORT lub dowolna osoba działająca na jej lub ich rzecz lub w jej lub ich imieniu 
ujawni Kontrahentowi Informacje Poufne. 

2. Kontrahent zobowiązuje się: 



 

(a) zachować poufność Informacji Poufnych – zarówno ich całości jak i części; 

(b) nie przekazywać ani nie ujawniać bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody PORT pod rygorem 
nieważności, jakichkolwiek Informacji Poufnych żadnej osobie z wyjątkiem: 

(i) pracowników Kontrahenta i innych osób przez niego zatrudnionych wyznaczonych do realizacji 
Umowy głównej, którzy potrzebują takich informacji w związku z planowaniem i realizacją 
usług objętych przedmiotem Umowy głównej za uprzednim zobowiązaniem ich do zachowania 
poufności na zasadach określonych w Umowie; 

(ii) członków organów Kontrahenta, doradców lub audytorów Kontrahenta, pod warunkiem że 
osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie ogólnych przepisów lub 
zostały zobowiązane do zachowania poufności przez Kontrahenta w zakresie odpowiadającym 
ochronie Informacji Poufnych, przewidzianej w Umowie; 

(iii) przypadków, w których Kontrahent jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd lub inny organ lub w 
przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że – jeżeli jest dopuszczalne 
przez przepisy prawa - Kontrahent doręczy PORT kopię takiego orzeczenia lub zobowiązania oraz 
zapewni PORT możliwość podjęcia środków zmierzających do ograniczenia skutków zastosowania się do 
takiego obowiązku oraz ujawni tylko tę części Informacji Poufnych, która powinna zostać ujawniona 
zgodnie ze zobowiązaniem sądu lub  

(iv)  obowiązkiem ustawowym; 

(v) osób trzecich zaangażowanych przez Kontrahenta do realizacji Umowy głównej za pisemną 
zgodą PORT, jeżeli umowa pomiędzy Stronami pozwala na ich zaangażowanie; wówczas 
Kontrahent bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie Informacji Poufnych osobom 
trzecim oraz za wszelkie działania i zaniechania takich osób jak za swoje własne.  

(c) zapewnić (przed ujawnieniem Informacji Poufnych), by wszelkie osoby i organy, o których mowa w 
pkt (b) były świadome poufnego charakteru Informacji Poufnych oraz nałożyć na nie obowiązek 
zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie, w przypadku, gdy jest to prawnie 
dopuszczalne. 

(d) nie wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych dla 
własnych korzyści lub w celu umożliwienia osiągnięcia korzyści osobie trzeciej, z wyjątkiem 
wykorzystywania i rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla celów realizacji Umowy 
głównej. 

(e) dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków 
zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem 
przez osoby nieuprawnione. 

(f) spowodować, na pisemne żądanie PORT, aby którekolwiek z osób i organów, o których mowa w pkt 
(b), podpisały przed udostępnieniem Informacji Poufnych odrębne zobowiązanie do zachowania 
poufności; w przypadkach określonych w pkt (b) (ii), obowiązek określony powyżej ma zastosowanie 
w sytuacjach, gdy jest to prawnie dopuszczalne. 

3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie stosuje się: 

(a) do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, w stosunku do których Kontrahent może wykazać, że 
informacje takie: 

(i) są lub stały się publicznie znane bez naruszania Umowy przez Kontrahenta, 

(ii) zostały zgodnie z prawem otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania 
poufności; lub 

(iii) w dacie ich ujawnienia przez PORT lub otrzymania od PORT były już znane Kontrahentowi bez 
obowiązku zachowania poufności; lub  

(iv) zostają ujawnione przez PORT osobie trzeciej bez ograniczeń w zakresie poufności, co musi 
być wyraźnie przyznane przez PORT  na piśmie.  

(b) do jakichkolwiek opracowań dokonanych przez Kontrahenta samodzielnie, bez dostępu lub 
wykorzystania Informacji Poufnych.  



 

4. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od PORT, w tym między 
innymi nośniki analogowe i cyfrowe, nośniki papierowe, dźwiękowe, audiowizualne, zawierające między 
innymi, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów oraz wydruki 
danych („Materiały”) stanowią i pozostaną własnością PORT i nie mogą być kopiowane w całości lub w 
części bez wyraźnej pisemnej zgody PORT. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność PORT oraz 
muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jakie 
umieszczone są na oryginale. 

5. Kontrahent może wykorzystywać Informacje Poufne otrzymane od PORT wyłącznie w związku z realizacją 
Umowy głównej. 

6. Żadne z postanowień Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Kontrahentowi 
jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub 
innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub 
nabytych przed lub po dacie zawarcia Umowy, dotyczących Informacji Poufnych.  

7. Ujawnianie Informacji Poufnych, o których mowa w Umowie oraz wszelkie pertraktacje prowadzone w 
związku z realizacją Umowy głównej nie stanowią zakazu dla żadnej ze Stron prowadzenia podobnych lub 
innych pertraktacji z osobami trzecimi, pod warunkiem, że pertraktacje takie nie będą stanowić naruszenia 
Umowy.  

8. Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji świadczenia usług objętych Umową główną, Kontrahent, na 
żądanie PORT, bezzwłocznie zwróci PORT wszelkie Materiały oraz wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub 
usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane w jakimkolwiek urządzeniu służącym do przechowywania 
danych. W ciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia realizacji Umowy głównej i doręczenia odpowiedniego 
żądania PORT lub od dnia żądania dotyczącego zniszczenia, zwrotu lub usunięcia Informacji Poufnych, 
Kontrahent potwierdzi pisemnie PORT, że w pełni wywiązał się z obowiązków określonych w niniejszym 
ustępie.  

9. Kontrahent nie będzie się powoływać, ani nie zezwoli osobom trzecim na powoływanie się na przedmiot 
Umowy lub Informacje Poufne lub wymienienie nazwy PORT, w tym w jakichkolwiek ogłoszeniach 
prasowych, materiałach bądź działalności promocyjnej, marketingowej lub dotyczącej sprzedaży, bez 
uprzedniej pisemnej zgody PORT.  

10. Kontrahent zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych na zasadach określonych w 
Umowie przez okres negocjacji warunków realizacji świadczenia usług objętych Umową główną oraz 10 
(dziesięciu) lat od zakończenia lub zaprzestania realizacji  świadczenia usług objętych Umową główną, z 
zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania danej Informacji Poufnej w poufności nie trwa dłużej niż do dnia, 
w którym ta Informacja Poufna utraci swój poufny charakter.  

11. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PORT o każdym podejrzeniu, że jakakolwiek 
osoba weszła w nieuprawnione posiadanie ujawnionych mu Informacji Poufnych wraz z podaniem 
szczegółowego zakresu ujawnionych Informacji Poufnych, osoby, której zostały one ujawnione, daty i 
okoliczności ich ujawnienia.  

12. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w Umowie, 
PORT przysługuje w szczególności prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia 
jego skutków w terminie wyznaczonym w wezwaniu do usunięcia naruszeń oraz do dochodzenia 
odszkodowania, co nie wyłącza innych uprawnień Stron przewidzianych w przepisach prawa. 

13. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 2 niniejszej 
Umowy, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz PORT kary umownej w wysokości 50.000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia,. PORT uprawniony jest do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. Kwoty kar umownych przewidzianych Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania do ich zapłaty. 

14. Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków dotyczących poufności informacji nałożonych na 
Kontrahenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

15. Umowa nie zobowiązuje Stron do zawarcia jakichkolwiek innych umów.  



 

16. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

17. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

18. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby PORT. 

19. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

PORT       KONTRAHENT 

 

 


