
 1 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  
 

 
zawarta w dniu ……………… roku w Radomiu, pomiędzy: 
 

Fabryką Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000031426, NIP 9482182612, REGON 672021450, kapitał 

zakładowy w wysokości 89 618 500,00 zł, reprezentowaną przez: 

 
- ……………………………………………………………… 
 
 
- ……………………………………………………………… 
 
zwaną dalej: „Ujawniającym”, 
 
a 
………………………………………………. 

 
 
zwany dalej: „Odbiorcą”, 
 
zważywszy, że:  
 

- Strony zainteresowane są nawiązaniem współpracy w zakresie zaprojektowania, wykonania,  
rozruchu i usług gwarancyjnych studni głębinowej wraz z hydrofornią, przepompownią i stacją 
uzdatniania wody (dalej jako: Przedsięwzięcie).  

-  Ujawniający udostępni Odbiorcy dane dotyczące swojego zakładu produkcyjnego, w tym 
obejmujące jego parametry techniczne, które stanowią informacje poufne o statusie tajemnicy 
przedsiębiorstwa,  

 
Strony zawierają niniejszą Umowę o zachowaniu poufności, o następującej treści:   

 
§ 1. 

Informacja Poufna 
 

1. Informacja Poufna oznacza wszelką informację techniczną, technologiczną, organizacyjną, 
handlową, projektową itp., bez względu na jej postać (papierową, elektroniczną itp.), dotyczącą 
Ujawniającego, podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Ujawniającym (w tym Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu), a także współpracowników, kontrahentów  
i pracowników Ujawniającego, którą Odbiorca uzyska w związku lub w ramach realizacji 
Przedsięwzięcia. 

 W szczególności za Informacje Poufne uznaje się informacje: 
a) dotyczące parametrów technicznych zakładu produkcyjnego, w tym jego przyłączy do 

mediów i sieci wewnętrznych,  
b) dotyczące wyrobów (produktów jak również wszelkich półproduktów i elementów 

składowych) produkowanych lub wykorzystywanych w produkcji przez Ujawniającego, ich 
wymiarów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, charakterystyki materiałowej, 
wyglądu, kolorystyki, itp.,  

c) o kontrahentach, kontaktach, kontraktach handlowych, procesach technologicznych lub 
czynnikach technicznych dotyczących przedmiotów oferowanych w obrocie przez 
Ujawniającego, 

d) dotyczące sprzedaży, stosowanych w obrocie cen i sposobu ich kalkulacji, marż  
i rabatów wysokości upustów, prowizji, sposobu i terminów zapłaty ceny, wysokości obrotu, 
reklamacji, ilości i asortymentu nabywanego towaru, działalności, wyników finansowych 
zarówno cząstkowych, jak i bilansowych, a także zasad marketingu, 
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e) dotyczące zasad organizacji i zarządzania, w tym struktury przedsiębiorstwa, przepływu 
dokumentów, zabezpieczenia danych oraz wydajności, kosztów i know-how, 

f) dotyczące sposobu prowadzenia działalności handlowej i serwisowej, 
g) dotyczące oferowanych w obrocie produktów, w tym dotyczące stosowanych technik, 

technologii lub sposobu ich wykorzystania,  
h) dotyczące źródeł zaopatrzenia i zbytu, 
i) których poufność zastrzegają inne właściwe przepisy prawa. 

2. Ujawniający oświadcza, że Informacje Poufne określone w ust. 1 stanowią jednocześnie jego 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233), chronioną przepisami tej ustawy.  

 
§ 2. 

Ochrona Informacji Poufnych 
 
1.  Niniejsza Umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia poufności Informacji Poufnych 

przekazywanych przez Ujawniającego do Odbiorcy lub uzyskanych przez Odbiorcę jego 
pracowników lub współpracowników, w związku lub w ramach realizacji Przedsięwzięcia, w tym 
na potrzeby opracowania przez Odbiorcę stosownej oferty i udziału  
Odbiorcy w postępowaniu na wybór wykonawcy. 

2.  Odbiorca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w zakresie i celu 
określonym w ust. 1. 

3.  Odbiorca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, nie udostępniać, nie wykorzystywać do 
własnych celów, ani nie umożliwiać wykorzystania tych Informacji przez podmioty trzecie, a nadto 
zobowiązuje się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do Informacji Poufnej mieli 
wyłącznie jego  pracownicy, pod warunkiem jednak, że złożą stosowne, pisemne oświadczenia 
o zachowaniu poufności. 

4.  Odbiorca zobowiązuje się nadto nie kopiować, nie reprodukować, ani nie utrwalać Informacji 
Poufnych na jakiegokolwiek rodzajach nośników oraz nie wprowadzać ich do systemów 
komputerowych chyba, że będzie to konieczne (z przyczyn technicznych lub technologicznych) 
dla wykonania prac określonych w ust. 1 

5. Ewentualna konieczność przekazania przez Odbiorcę Informacji Poufnych podmiotom 
zewnętrznym, choćby na stałe współpracującym, wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Strony Ujawniającej pod rygorem nieważności.  

6.  Wszystkie Poufne Informacje ujawnione / przekazane Odbiorcy pozostają własnością 
Ujawniającego, a Odbiorca nie nabywa do nich na mocy niniejszej umowy żadnych praw. 

7.  Odbiorca nie jest zobowiązany do zachowania poufności informacji, co do której Odbiorca może 
wykazać na podstawie dokumentów, że: 
a. jest lub stała się publicznie dostępna bez naruszania niniejszej Umowy, 
b. jej ujawnienie jest wymagane - w konkretnym zakresie - na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, orzeczeń lub decyzji uprawnionych organów; w takim wypadku Strony powinny ustalić 
sposób działania uniemożliwiający wejście w posiadanie ujawnianych informacji przez osobę 
nieuprawnioną. 

8. Zakazy i ograniczenia dotyczące ochrony Informacji Poufnych obowiązują także  
po ewentualnym rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.  

9. Strony zobowiązane są nadto niezwłocznie powiadomić o wykryciu jakiegokolwiek bezprawnego 
wykorzystania, przekazania lub ujawnienia Informacji Poufnej; w sytuacji, gdy ujawnienie 
Informacji Poufnych jest związane z Odbiorcą, zobowiązany jest on podjąć odpowiednie kroki  
w celu zapobieżenia dalszym bezprawnym działaniom lub innym naruszeniom postanowień 
niniejszej Umowy. 

 
§ 3. 

Naruszenie umowy 
 
1. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy, Ujawniający będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania 
naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego 
skutków będzie przekazane w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej  
7- dniowego terminu do wykonania wezwania. 

2. W przypadku nie zastosowania się do wezwania opisanego wyżej lub w przypadku, gdy 
naruszenie wywołało nieodwracalne skutki, Ujawniający jest uprawniony do żądania kary 
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umownej w wysokości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych za każde naruszenie, co nie wyklucza 
możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.   

 
§ 4. 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa o zachowaniu poufności obowiązuje przez czas nieokreślony. 
2. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne ustalenia w jej przedmiocie. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe na tle jej wykonywania strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Ujawniającego. 
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
 

 
                 ODBIORCA                                                                               UJAWNIAJĄCY 

 
 
 
 

 


