Umowa o zachowaniu poufności
zawarta w dniu …………… 2020 roku w Warszawie , pomiędzy Stronami:
……………………… z siedzibą w …………., ul. ………, ……… ………., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla
…………….. w ………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod
numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ………………., zwaną dalej
……………, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
a
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000056011, REGON 000045161, NIP 525-000-79-39, zwanym dalej
Instytutem, reprezentowanym przez:
dr inż. Pawła Bielskiego – Dyrektora Instytutu
zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną;
Preambuła
Strony zawierają niniejszą umowę ze względu na zamiar podjęcia współpracy w zakresie
……………………….. w tematyce ………………., która to współpraca może być
uzgodniona przez strony w terminie późniejszym w formie odpowiednich umów o wykonanie
pracy badawczej. Strony w celu właściwej oceny warunków planowanej współpracy zgadzają
się ujawnić drugiej Stronie niektóre informacje o poufnym charakterze, a także przekazywać
próbki, przy czym pragną zobowiązać drugą Stronę do zachowania w poufności i nie
wykorzystywania otrzymanych od drugiej strony informacji poufnych dla celów innych niż
określone niniejszą Umową.
Ze względu na powyższe Strony postanawiają niniejszym, co następuje:
§1
„Informacje Poufne” w rozumieniu niniejszej umowy oznaczają wszelkie informacje
dostarczone sobie wzajemnie przez Strony, w tym informacje zastrzeżone w rozumieniu
przepisów prawa polskiego o ochronie informacji niejawnych, w szczególności zaś wszelkie
dane handlowe, naukowe, i techniczne dotyczące Stron lub prowadzonych przez nie prac,
badań i wszelkiej działalności właściwej dla zakresu działania Stron oraz informacje
dotyczące tajemnic handlowych, poufnych operacji, transakcji, numerów kontaktowych oraz
numerów osób trzecich, adresów, numerów faksów oraz telefonów, działań w zakresie
interesów Stron, finansów, kontaktów, warunków wszelkich porozumień pomiędzy Stronami
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oraz wszelkich innych kwestii związanych ze współpracą Stron, a także jakichkolwiek innych
materiałów zawierających informacje lub będących w powiązaniu z informacjami na temat
Stron i świadczonych przez Strony usług oraz działań, a także jakichkolwiek informacji, do
których Strony posiadły dostęp lub o których powzięły wiadomość podczas trwania
negocjacji, bez względu na to, czy informacje te powzięła w formie ustnej, pisemnej,
elektronicznej, czy też innej. Na okoliczność przekazania informacji poufnych nie mających
postaci dokumentów, Strony w dniu ich przekazania sporządzą pisemną notatkę określającą
ich rodzaj oraz zakres oznaczoną klauzulą „Informacje Poufne”.
§2
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej Strony w
związku z prowadzonymi negocjacjami na temat współpracy bądź w związku z tą
współpracą,

nie ujawniania tych Informacji jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że druga Strona
wyrazi na to wyrażoną wprost pisemną zgodę,

nie publikowania i udzielania ogólnego dostępu do nich w jakikolwiek inny sposób,

nie przekazywania bądź udostępniana żadnych informacji które mają związek z
niniejszym porozumieniem jakimkolwiek osobom trzecim,

nie powielania, nie publikowania, nie udostępniania i nie wykorzystywania w
żadnej formie bez wyraźnej zgody drugiej Strony,

nie wykorzystywania przekazanych Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych
celów poza celami związanymi z realizacją zamierzonej współpracy, w
szczególności nie wykorzystywania uzyskanych Informacji Poufnych dla osiągnięcia
korzyści własnych lub przez inne podmioty,

podjęcia wszelkich odpowiednich wysiłków i wszelkich środków ostrożności w celu
zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich nieupoważnionym użyciem przez inne
osoby lub ich ujawnieniem,

zagwarantowania drugiej Stronie, że wszelkie uzyskane Informacje Poufne
pozostaną własnością drugiej Strony, a w momencie nie dojścia do skutku
planowanej współpracy z jakiegokolwiek powodu, druga Strona zaprzestanie
używania tych informacji oraz zwróci je wraz z odpowiednimi dokumentami oraz
kopiami.
2. Postanowienie pkt.1 ma odpowiednie zastosowanie do przekazanych próbek,
obejmujących zarówno próbki materiałów, jak i informacje lub wiedzę uzyskane w
wyniku kontroli lub badania próbek.
3. Strona otrzymująca wykorzysta próbki jedynie do realizacji celu, a ponadto nie będzie:
 analizować próbki pod kątem jej składu
 sprzedawać, pokazywać ani dawać próbki, ani produktów z niej wykonanych stronie
trzeciej,
 ujawniać wyników badań i doświadczeń prowadzonych na danej próbce stronie
trzeciej
4. Strona otrzymująca może oceniać próbki, jeżeli jest to niezbędne do realizacji współpracy
i ujawni wyniki takich badań i doświadczeń Stronie ujawniającej.
§3
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Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie dotyczyło tych Informacji
Poufnych, co do których Strona udowodni, że:
 były w jej prawnym posiadaniu w momencie ujawnienia Informacji Poufnych przez
drugą Stronę lub podmioty z nią związane, lub
 informacje te są, bądź stały się po zawarciu niniejszej umowy publicznie dostępne bez
naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, lub
 informacje zostały w sposób zgodny z prawem i bez naruszenia niniejszej umowy
uzyskane od innej osoby lub podmiotu nie zobowiązanego do zachowania poufności i
posiadającego prawo do ich posiadania i ujawnienia, lub
 informacje zostały ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony, lub
 informacje ujawnione w trakcie postępowania sądowego lub administracyjnego lub w
wykonaniu orzeczenia Sądu lub decyzji administracyjnej, bądź mocy prawa. W takich
sytuacjach Strona zmuszona do ujawnienia niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o
takiej konieczności i dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania szkód, które
druga strona mogłaby ponieść wskutek takiego ujawnienia.
§4
Wszelkie dokumenty przekazywane sobie wzajemnie przez Strony pozostaną własnością
Strony przekazującej i zostaną jej zwrócone na żądanie po zakończeniu realizacji
zamierzenia, za wyjątkiem jednej kopii niezbędnej do archiwizacji lub ustalenia
jakichkolwiek zobowiązań i praw.
§5
Strony deklarują i gwarantują, iż dostęp do Informacji poufnych w ramach organizacji
wewnętrznej Stron uzyskają tylko osoby bezpośrednio związane z odpowiednim projektem
związanym z możliwą współpracą pomiędzy Stronami i tylko w ramach obowiązków
służbowych. Strony gwarantują, iż członkowie władz przedsiębiorstwa Strony, kadry
kierowniczej, pracownicy obu Stron są związani tajemnicą służbową. W przypadku
przekazywania danych jakimkolwiek osobom nie związanym tajemnicą w ramach stosunku
służbowego, w szczególności niezależnym ekspertom lub pracownikom podmiotów
związanych kapitałowo lub organizacyjnie ze Stroną, osoby takie zostaną poinformowane o
obowiązkach wynikających z niniejszej umowy i związane jej postanowieniami.
§6
Umowa niniejsza będzie obowiązywała przez dziesięć lat (10) lat licząc od daty zawarcia.
Strony dołożą starań, aby nie ujawniać Informacji Poufnych także po wygaśnięciu niniejszej
umowy, chyba, że skłaniać ku temu będą ważne powody.
§7
W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Stronie przysługuje prawo
żądania od Strony naruszającej zapłaty kary umownej w równowartości 10 000 zł. (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
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ogólnych, w przypadku, gdy wartość szkody wyrządzona Stronie na skutek naruszenia przez
drugą Stronę obowiązku poufności przekracza wysokość kary umownej.
§8
Niniejsza Umowa pozostanie wiążąca dla następców prawnych Stron.
§9
Strony zastrzegają, ze Umowa niniejsza nie może być interpretowana jako ustanawiająca
jakiekolwiek inny stosunek prawny lub uprawnienia niż przewidziane niniejszą Umową.
§10
Zmiany niniejszej Umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez Strony, pod rygorem nieważności.
§11
Strony zgadzają się, że naruszenie obowiązków umownych przez jedną ze Stron skutkuje
uprawnieniem dla Strony nienaruszającej do zgłoszenia wszelkich przewidzianych prawem
roszczeń i zastosowania wszelkich przewidzianych prawem środków w celu zabezpieczenia
przed dalszymi naruszeniami oraz naprawienia poniesionej szkody.
§12
Spory mogące wyniknąć z mniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszym rzędzie w
drodze ugodowej, a w przypadku braku możliwości zgodnego ich rozstrzygnięcia przed
właściwym sądem powszechnym.
§13
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§14
Umowa Sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpisy osób reprezentujących Strony:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego

……………………….

………………………………………………………

……………………
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