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Słowo wstępne: 

 

Dziękujemy Ci za pobranie naszego poradnika dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi jeden z jego najistotniejszych składników decydujących o 

wartości każdej firmy. W jej skład może wchodzić szereg różnego typu informacji, 

dokumentów, koncepcji, czy receptur.  

 

Niemniej, nie wszystkie wartościowe dane podlegają takiej samej ochronie. Aby stały się one 

częścią twojego know-how musisz podjąć w tym celu kilka dodatkowych działań. 

 

Jeżeli zastanawiasz się co jest, a co nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. W jaki sposób 

można ją stworzyć, czy też kiedy ochrona tajemnicy wygasa? A może szukasz odpowiedzi na 

pytanie, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami i kontrahentami? 

Na te oraz szereg innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym Poradniku. 

 

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego 

przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat tajemnicy przedsiębiorstwa, które 

przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z właściwym 

zabezpieczeniem najważniejszych dla Ciebie informacji.  

 

Poradnik w przystępny sposób pozwoli Tobie na samodzielne wprowadzenie i utrzymywanie 

w Twojej firmie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Przygotowując Poradnik czerpaliśmy przede wszystkim z naszego bogatego doświadczenia, 

jakie zdobywaliśmy przez lata świadcząc usługi obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz 

pracowników. Przygotowaliśmy ten Poradnik właśnie dla Ciebie, bo chcemy, żebyś w pełni 

skorzystał(a) z naszej wiedzy i doświadczenia. Po to, by prowadzona przez Ciebie firma 

uniknęła większości problemów, z którymi borykają się inni przedsiębiorcy i żeby Twój biznes 

rozwijał się w najlepsze, bo to właśnie ludzie sukcesu zmieniają nasz świat na lepsze.  

 

W celu uzupełnienia informacji z Poradnika zapraszamy Cię na eksperckiego bloga 

prawniczego naszego autorstwa pod adresem https://zakaz-konkurencji.pl/  

 

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy przyjemnej lektury  

adwokat Iwo Klisz 

radca prawny Michał Koralewski 

 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/
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O nas:  

 

adwokat Iwo Klisz 

Wspólnik zarządzający w Kancelarii Klisz i Wspólnicy 

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy. 

Prowadził zajęcia na na Uniwersytecie Wrocławskim, a także 

liczne szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy. 

Autor licznych artykułów w prasie branżowej oraz eksperckiego 

bloga prawniczego bloga https://zakaz-konkurencji.pl/ oraz 

https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/ 

 

  

 

 

 

radca prawny Michał Koralewski 

lider działu prawa handlowego oraz manager oddziału Kancelarii 

Klisz i Wspólnicy w Gdańsku 

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie 

prowadził zajęcia dla studentów z zakresu prawa spółek. 

Trener prowadzący szkolenia i autor kilkunastu książek i licznych 

publikacji prasowych z zakresu prawa, w szczególności prawa 

spółek handlowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  
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Disclaimer:  

   Poradnik ma charakter wyłącznie edukacyjny, 

    zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym, 

    nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa. 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/
https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/
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Rozdział I 

„CO TO JEST TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 

 

1. Jakie informacje stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

Żeby informacja mogła być tajemnicą przedsiębiorstwa musi spełniać 3 warunki: 

 

PIERWSZY –  może to być wyłącznie informacja techniczna, technologiczna, 

organizacyjna lub inne informacja posiadające wartość gospodarczą. 

 

DRUGI – ta informacja - jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

- nie może być powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie może być łatwo dostępna dla takich osób, 

 

TRZECI – właściciel informacji (czyli Ty) podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności.  

 

WAŻNE! 

 

Tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić: opisy procesów technologicznych, receptury i 

listy składników produkowanych towarów, wyniki prowadzonych badań, projekty 

racjonalizatorskie, modyfikacje i ulepszenia urządzeń i procedur powszechnie stosowanych, 

itp. W praktyce mogą nią stanowić niemal wszystkie dane dotyczące przedsiębiorstwa i jego 

działalności gospodarczej.  

 

Natomiast, do grupy informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zaliczyć należy 

przede wszystkim wiadomości: 

 

► powszechnie znane (np. ujawnione na stronie internetowej, w prospektach 

informacyjnych), bądź możliwe do poznania przez specjalistów z danej dziedziny bez 

konieczności prowadzenia skomplikowanych badań (np. jako wynik prostych reakcji 

chemicznych albo opisywanych w literaturze branżowej procesów technicznych), 

► informacje ujawnione przez przedsiębiorcę w związku z ubieganiem się przyznania 

praw własności przemysłowej (np. praw ochronnych na patenty, wzory przemysłowe, 

użytkowe, itp.). Pamiętaj jednakże, iż pomimo ujawnienia tego typu informacji będą one 

chronione odpowiednimi prawami własności przemysłowej. Swobodne korzystanie z nich jest 

zatem również ograniczone, niemniej nie z tej przyczyny, że stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a jakie nią nie są? 

► Tajemnica przedsiębiorstwa 

https://zakaz-konkurencji.pl/co-jest-a-co-nie-jest-tajemnica-przedsiebiorstwa/
https://zakaz-konkurencji.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa/
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2. Jak powstaje tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

Skoro wiemy już jakie dane mogą potencjalnie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przyjrzyjmy się poszczególnym warunkom, których spełnienie pozwala na uznanie 

konkretnych informacji za tajemnicę. Będzie to możliwe, jeżeli informacje te nie są jeszcze 

powszechnie znane, a ty podejmiesz działania mające na celu: 

 

► wyodrębnienie danych od pozostałych informacji przedsiębiorstwa oraz 

usystematyzowanie ich na tyle, aby stanowiły wartość gospodarczą. Stanie się tak, gdy 

informacje będą na tyle kompletne i jasne, że będą mogły być wykorzystane przez innego 

przedsiębiorcę w jego działalności, 

 

►zapewnienie poufności informacji, czyli ograniczenie dostępu do nich przez osoby trzecie. 

 

Innymi słowy, stworzenie tajemnicy przedsiębiorstwa można przedstawić w formie 

następującego schematu: 

 

► wyselekcjonowanie informacji określonego rodzaju, 

 

► weryfikacja wartości gospodarczej oraz powszechności informacji, nie każde informacje 

należące do określonych kategorii będą mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, 

 

► zapewnienie poufności informacji, nawet bowiem spełnienie dwóch pierwszych warunków 

nie gwarantuje uznania wiadomości mających wartość gospodarczą za tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

WAŻNE! 

 

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą informacje, względem których dany przedsiębiorca nie 

podjął jakichkolwiek działań ochronnych. Brak zobowiązania pracowników i kontrahentów 

do poufności, czy też brak kontroli dostępu do tego typu danych może prowadzić do uznania, 

iż nie są one tajemnicą przedsiębiorstwa i tym samym nie korzystają z ochrony. Nawet 

zatem, jeżeli informacje te nie są powszechnie znane, mają wartość gospodarczą, zostały 

wyodrębnione od innych danych ale przedsiębiorca pozostaje bierny w zakresie ich ochrony, 

to nie może powoływać się na ochronę wynikającą z przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasz artykuł: 

► Jak stworzyć tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/jak-stworzyc-tajemnice-przedsiebiorstwa/
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3. Czy lista klientów może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

Źródła dostaw, czy też wyselekcjonowane kierunki zbytu wpływają z jednej strony na koszty 

produkcji, z drugiej zaś na osiągane przychody. Pojawić się zatem może pytanie, czy listy 

klientów objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa? 

  

Analizując wskazane w poprzednim punkcie elementy składowe tajemnicy przedsiębiorstwa, 

możliwe jest, że baza klientów stanowić będzie tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby tak się stało 

należy wykazać, że: 

► lista klientów posiada dla twojego przedsiębiorstwa realną wartość gospodarczą, czyli jest 

przydatna w działalności gospodarczej do generowania przychodów lub redukcji kosztów i nie 

jest okazjonalnym zestawieniem klientów tworzonym na potrzeby jednorazowych zamówień 

ale stanowi np. listę kontrahentów wraz z informacjami o ich preferencjach zakupowych, 

cenach towarów, wynegocjowanych warunkach, itp., 

► bazę klientów zbudowano dodając do niej wyselekcjonowane podmioty, baza jest 

ustrukturyzowana ustalonymi kryteriami i nie stanowi jedynie prostego zestawienia firm z 

danej branży, które może stworzyć każdy korzystając z ogólnodostępnych źródeł, 

► lista ta nie jest powszechnie znana, nie udostępnia się jej każdemu i dodatkowo osoby, 

którym została ujawniona (np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy) zostali 

zobowiązani do zachowania poufności. 

 

Spełnienie powyższych warunków może prowadzić do uznania listy klientów za składnik 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasz artykuł: 

► Lista klientów jako tajemnica przedsiębiorstwa 

 

4. Czy są różnice między informacjami poufnymi a tajemnicą przedsiębiorstwa? 

 

Bez wątpienia dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa stanowią zarazem informacje poufne.  

 

Jednakże nie wszystkie informacje poufne będą jednocześnie tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Wynika to z faktu, że poufność jest jednym z trzech warunków uznania danych za tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

Prócz tego konieczne jest aby informacje te posiadały wartość gospodarczą, a także podjęto 

działania mające zachować ograniczony dostęp do nich. Dopiero łączne spełnienie tych trzech 

warunków sprawia, że określone wiadomości stają się elementem tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/lista-klientow/
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WAŻNE! 

 

Dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa tworzą zatem zbiór węższy aniżeli zbiór 

informacji poufnych. Nie każde bowiem informacje poufne mają wartość gospodarczą dla 

danego przedsiębiorstwa. Nadto, obowiązek zachowania poufności może wynikać z odrębnych 

regulacji prawnych, bądź umownych. 

 

5. Czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wygasa? 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa nie ma ustalonego ustawowo maksymalnego okresu 

obowiązywania, po którym wygasa. Może ona zatem obowiązywać tak długo, jak długo spełnia 

opisane w poprzednich punktach przesłanki (warunki) uznania danych informacji za tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

Podstawową przyczyną wygaśnięcia ochrony przewidzianej dla tajemnicy przedsiębiorstwa 

będzie zatem utrata przez informacje jednej z cech tejże tajemnicy. Dla przykładu: 

 

► z uwagi na rozwój techniki lub technologii produkcji posiadane przez ciebie informacje 

przestały posiadać wartość gospodarczą, 

► na skutek działań innych podmiotów, dane te trafiły do wiadomości publicznej, 

► zaprzestałeś zawierania umów mających chronić informacje przed ich 

rozpowszechnianiem, bądź przestałeś stosować inne środki ochrony poufności. 

 

Prócz utraty przez informacje jednej ze ww. cech, przestaną one stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa także w następujących przypadkach: 

► gdy do ujawnienia wiadomości doszło w wyniku niezależnego odkrycia przez inny 

podmiot, 

►wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu 

dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała 

informacje. 

 

Powyższe przypadki mogą doprowadzić do ujawnienia informacji do przestrzeni publicznej, to 

zaś pozbawi je jednej z podstawowych cech tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli poufności. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasz artykuł: 

► Ile czasu obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa? 

 

 

 

 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/jak-dlugo-trwa-tajemnica-przedsiebiorstwa/
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Rozdział II 

„JAK CHRONIĆ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” 

 

Jak wiesz, warunkiem koniecznym uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest 

podjęcie działań mających na celu zachowanie ich poufności. W tym celu możesz podjąć m.in. 

następujące działania: 

►zawarcie umów o zachowaniu poufności z osobami, które mają dostęp do informacji 

mających znaczenie gospodarcze, 

►zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu 

stosunku pracy, 

► ustanowienie procedur dostępu do szczególnie istotnych danych. 

 

Aby się dodatkowo zabezpieczyć w umowach można zawrzeć także klauzule kary umownej 

za ich naruszenie.  

 

Innym sposobem zabezpieczenia praw do najważniejszych danych będzie uzyskanie ochrony 

wynikającej z praw własności przemysłowej (np. prawo ochronne na znak towarowy, patent na 

wynalazek).  

 

Pamiętaj jednak, że wiąże się to z upublicznieniem tychże informacji, które tracą status 

tajemnicy przedsiębiorstwa na rzecz ww. ochrony. 

 

Na temat poszczególnych sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przeczytasz w 

kolejnych punktach. 

 

1. Czy potrzebna jest umowa o zachowaniu poufności? 

 

Jedną z głównych cech tajemnicy przedsiębiorstwa jest jej poufność. Przy czym należy ją 

rozumieć w dwóch znaczeniach, jako: 

 

► istniejący stan poufności – określone informacje nie są dotychczas publicznie znane, 

► podjęto działania mające na celu zachowanie tej poufności, także przez osoby mające dostęp 

do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

W kontekście drugiego z wymienionych wariantów poufności, pojawia się pytanie o rodzaje 

działań, jakie należy podejmować wykonując ten obowiązek. Do najczęściej spotykanych 

należy zawieranie umów o zachowaniu poufności. 

 

Na wstępie wyjaśnijmy zatem czym jest umowa o zachowaniu poufności. Umowa ta znana jest 

również pod nazwą non-disclosure agreement, w skrócie NDA (umowa o zachowaniu 

poufności), a także confidential disclosure agreement, w skrócie CDA (umowa 
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zobowiązująca do zachowania poufności), a czasem także confidential agreement, w skrócie 

CA (umowa o poufności). 

 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to umowa zobowiązująca strony, bądź jedną z nich, do 

zachowania w poufności informacji przekazywanych w jej wykonaniu. Umowa taka zawiera 

dodatkowo szereg istotnych, z punktu widzenia zachowania tajemnicy, postanowień. 

Najczęściej znajdziesz w niej postanowienia regulujące: 

 

► zakres informacji objętych umową, który oznacza się możliwie precyzyjnie, 

 

► sposób ich oznaczania oraz przekazywania, które to mają zminimalizować ryzyko wycieku 

informacji, 

 

► sposób postępowania z informacjami poufnymi przez każdą ze stron, a także sposób 

reakcji w przypadku wycieku danych, 

 

► czas obowiązywania umowy, 

 

► kary umowne przewidziane za naruszenie postanowień umowy NDA, 

 

► niekiedy również inne elementy wymagane przez przepisy prawa, np. jeżeli obowiązek ten 

wiąże się z zakazem konkurencji byłego pracownika, to w umowie należy przewidzieć także 

ekwiwalent za powstrzymywanie się od wykonywania takiej działalności. 

 

Umowy NDA są zatem stosunkowo rozbudowane i szczegółowe. Ich zawieranie zasadne 

będzie, więc w następujących przypadkach: 

► istnieje konieczność przekazania informacji poufnych na etapie poprzedzającym zawarcie 

umowy (np. w toku rokowań), strony nie są związane inną umową,  

 

► informacje mają być przekazywane w oparciu o wiele odrębnych od siebie umów – w 

takim przypadku zawiera się umowę NDA, której treść ogranicza się do uregulowania kwestii 

związanych z poufnością danych i nie odnosi się do konkretnych stosunków zobowiązaniowych 

pomiędzy stronami, 

► przekazaniu ma ulec duża ilość informacji różnego rodzaju, co wymaga określenia 

szczególnych zasad ich udostępniania oraz korzystania z nich przez odbiorcę. 

 

Ponadto, niekiedy obowiązek zawarcia tego typu umowy może wynikać wprost z przepisów 

prawa. Przykładem może być umowa o zachowaniu poufności pomiędzy pracodawcą a 

pracownikiem lub byłym pracownikiem. W tym przypadku przepisy Kodeksu pracy nie tylko 

przewidują ww. wymóg uregulowania obowiązku poufności w umowie ale także precyzują, 

jakie postanowienia powinny się w takiej umowie znaleźć, o czy niżej. 
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WAŻNE! 

 

Jakie konsekwencje będzie miało nie zawarcie opisywanej wyżej umowy? Odbiorca informacji 

zyska większą swobodę w dysponowaniu nimi. Będzie mógł ujawnić je osobom trzecim, a 

także wykorzystać we własnej działalności. Granicą będą tutaj ogólne zasady prawa w zakresie 

uczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych, względnie inne regulacje szczególne (np. 

w zakresie tajemnicy zawodowej).  

 

Podmiot ujawniający informacje nie będzie mógł natomiast powoływać się na ochronę 

przewidzianą dla tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie podjął bowiem działań mających na celu 

zachowanie poufności informacji. 

 

 

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy podstawowy wzór umowy o zachowanie 

poufności. Wzór znajduje się na naszym blogu – Umowa o zachowaniu poufności - wzór 

 

Hasło do strony to KLIENTVIP 

 

2. Co gwarantuje klauzula poufności? 

 

Alternatywą dla umowy NDA jest stosowanie w umowach tzw. klauzul poufności. Klauzula 

poufności najczęściej zawiera zdecydowanie mniej rozbudowane postanowienia niż ww. 

umowa. Ponadto, stanowi ona najczęściej część innej umowy zawieranej pomiędzy tymi 

samymi stronami. Odnosi się ona z reguły do informacji przekazywanych w wykonaniu tej 

jednej, konkretnej umowy. Tymczasem, umową NDA mogą zostać objęte dane ujawniane sobie 

przez strony w czasie dłuższej współpracy. 

 

Z reguły zatem, klauzula poufności jest mniej szczegółowa od umowy NDA oraz osadzona w 

ramach innej umowy. Klauzula poufności nie występuje samodzielnie. Nie zawsze również 

łączona jest ona z karami umownymi. Niemniej, ze względu na fakt umieszczenia jej w treści 

innego porozumienia, jej naruszenie będzie stanowiło zarazem naruszenie tejże umowy. 

Poszkodowany będzie mógł zatem podnosić roszczenia z odpowiedzialności kontraktowej 

sprawcy. 

 

Kiedy należy stosować klauzule poufności? Przykładowo będzie to miało miejsce, gdy 

przekazywane informacje są jednorodne, bądź należą wyłącznie do kilku kategorii i są łatwe 

do identyfikacji, a strony łączy tylko jedna umowa. W takim przypadku może nie być 

konieczności tworzenia odrębnej umowy w przedmiocie poufności, a wystarczające będzie 

wprowadzenie do umowy określającej podstawy współpracy stron klauzuli poufności. 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/umowa-o-zachowaniu-poufnosci-pomiedzy-przedsiebiorcami-nda-wzor/
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Konsekwencje braki klauzuli poufności będą tożsame, jak w przypadku nie zawarcia umowy o 

zachowaniu poufności. Należy także wskazać, że klauzula poufności może zostać zastąpiona 

umową NDA. Działania odwrotnego nie zaleca się. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasz artykuł: 

► Kiedy należy podpisać umowę NDA, a kiedy klauzulę poufności? 

 

3. Jak chroniona jest tajemnica w czasie negocjacji? 

 

W czasie negocjacji może dochodzić do przekazywania ważnych informacji potencjalnym 

kontrahentom. Dochodzić może do tego zwłaszcza w przypadku wykonywania badań typu due 

dilligence.  

 

Charakteryzują się one przekazywaniem wielu kluczowych dla oceny planowanej transakcji 

danych. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej część z nich może stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Niepewność co do powodzenia przyszłej transakcji powinna dodatkowo 

mobilizować negocjujące strony do ochrony ich cennych informacji. Nielojalny kontrahent 

może bowiem zerwać negocjacje, gdy uzyska interesujące go dane. 

 

Aby temu przeciwdziałać, zadbaj o umowę określającą zasady poufności między stronami, 

czyli umowę NDA. W porozumieniu takim warto, aby zawarte zostały co najmniej następujące 

postanowienia: 

• zastrzeżenie, iż ujawniane przez strony informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 

jeśli tylko część z nich należy do tej kategorii, to doprecyzowanie tego, 

• wskazanie, że przedmiotowe dane ujawniane są z zastrzeżeniem obowiązku zachowania 

poufności, 

• dookreślenie, co należy rozumieć przez obowiązek zachowania poufności, czyli w jakim 

zakresie i względem jakich zachowań drugiej strony, umowa będzie znajdowała zastosowanie, 

• ewentualne wyjątki względem obowiązku zachowania tajemnicy negocjacji – najczęściej 

spotykanym wyjątkiem jest możliwość udostępnienia pozyskanych wiadomości doradcom, 

prawnikom, czy też biegłym rewidentom, rzecz jasna z obowiązkiem zobowiązania ich do 

nieujawniania tychże danych kolejnym podmiotom. Innym popularnym wyjątkiem, jest 

umożliwienie ujawniania informacji organom publicznym w toku prowadzonych przez nie 

postępowań, 

• decydując się na zawarcie tego typu umowy warto określić w niej również okres 

obowiązywania ww. ograniczenia, najczęściej spotykanym jest okres 2-3 lat, 

• pamiętać także warto o dodaniu klauzuli kary umownej, dzięki niej dochodzenie 

odszkodowania od nielojalnego kontrahenta będzie łatwiejsze. Istotne jest przy tym, aby w 

klauzuli kary umownej zawrzeć stwierdzenie, w myśl którego będziesz uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość. W innym bowiem przypadku, 

będziesz musiał ograniczyć swoje roszczenia do kary umownej. 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/umowa-o-zachowaniu-poufnosci-nda-klauzula-poufnosci/
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WAŻNE! 

 

Brak umowy o zachowaniu poufności nie oznacza całkowitego pozbawienia ochrony 

negocjujących stron. Niemniej ustawowe regulacje w tym zakresie dają mniejsze gwarancje 

aniżeli zawarcie ww. umowy.  

 

Wśród przepisów ustawowych mogących znaleźć zastosowanie w omawianym przypadku 

należy wskazać na następujące: 

► ustawowy obowiązek lojalnego zachowania się kontrahentów w czasie negocjacji -jeżeli 

informacje przekazywane są z zastrzeżeniem ich poufności, druga strona będzie zobowiązana 

do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych 

informacji dla własnych celów, chyba że uzgodnione zostanie inaczej. W razie niewykonania 

lub nienależytego wykonania ww. obowiązków strona udostępniająca informacje może żądać 

od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. W razie 

odmowy dobrowolnego spełnienia takiego roszczenia poszkodowanemu pozostaje droga 

sądowa, 

► wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez twojej zgody. Niestety, 

ustawodawca przewiduje w tym zakresie wiele wyjątków, a nadto przepisy chroniące tajemnicę 

przedsiębiorstwa posługują się zwrotami niedookreślonymi (tzw. klauzule generalne). To zaś 

utrudnia dochodzenie roszczeń od kontrahenta. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasz artykuł: 

► Jak zapewnić poufność negocjacji? 

 

4. Pracownicy i byli pracownicy a tajemnica przedsiębiorstwa 

 

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Jednakże o ile poprzednia wersja 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wprost uznawała za taki czyn także ww. 

zachowania popełnione przez pracownika i byłego pracownika, to obecnie brak przepisu 

wyraźnie odnoszącego się do pracowników. 

 

Dodatkowo, omawiana ustawa kierowana jest do przedsiębiorców, a pracownik najczęściej 

nie jest jednocześnie przedsiębiorcą. Podobnie rzecz się ma z byłym pracownikiem, ustawowy 

zakaz naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa obejmowałby go tylko wtedy, gdyby rozpoczął 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Co prawda, pracownik zobowiązany jest do lojalności względem swojego pracodawcy (zobacz 

punkt 3 w rozdziale IV), to obowiązek ten ma ograniczone zastosowanie: 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/poufnosc-negocjacji/
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► obowiązek pracownika do zachowania tajemnicy wiąże jedynie obecnych pracowników i 

nie dotyczy byłych pracowników, 

► z tytułu naruszenia ww. obowiązku pracowniczego pracodawca ma ograniczone 

możliwości dochodzenia odszkodowania (ograniczenie kwotowe do wysokości trzykrotności 

wynagrodzenia miesięcznego). 

 

WAŻNE! 

 

Z uwagi na trudności w stosowaniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, także i w przypadku 

pracowników mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca 

się zawieranie dodatkowych umów. Warto jednakże pamiętać, że przepisy prawa pracy 

określają szczególne wymogi względem tych umów. 

 

Umowy takie mogą być zawierane z: 

► obecnym pracownikiem – w tym przypadku zasady odpowiedzialności są tożsame, jak w 

przypadku naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Niemniej, pracownikowi 

będącemu stroną takiej umowy trudniej jest powoływać się na nieumyślność naruszenia. 

Nadto, w umowie możliwe jest wprowadzenie klauzuli kary umownej, 

 

► byłym pracownikiem – jednakże tylko, gdy pracownik ten miał dostęp do szczególnie 

ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Nadto, w 

umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość 

odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Odszkodowanie te nie może być 

niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy 

przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. W przypadku tego 

typu umowy nie obowiązują jednakże ograniczenia kwotowe odszkodowania, o których była 

mowa powyżej. Ponadto, podobnie jak w umowie z obecnym pracownikiem, możesz zastrzec 

od byłego pracownika kary umowne na wypadek naruszenia zakazu konkurencji. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

►Bezpieczne pożegnanie, 

►Tajemnica przedsiębiorstwa i jej naruszenie przez pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/jak-bezpiecznie-rozstac-sie-z-pracownikiem-ktory-mial-dostep-do-informacji-poufnych/
https://zakaz-konkurencji.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa-a-pracowniczy-obowiazek-zachowania-poufnosci/
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Rozdział III 

NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1. Co stanowić będzie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa? 

 

Obecnie, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, które uznawane będzie za czyn nieuczciwej 

konkurencji, może przyjąć jedną z trzech postaci:  

- ujawnienie,  

- wykorzystanie  

- pozyskanie  

cudzych informacji bez podstawy prawnej.  

 

Przy czym każdy z tych terminów doczekał się ustawowego doprecyzowania. Zgodnie z nim: 

 

► pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody i wynika z nieuprawnionego dostępu 

(np. włamania), przywłaszczenia (np. pracownik zabiera z biura dokumenty zawierające takie 

informacje), kopiowania dokumentów (np. pracownik wykonuje fotokopie dokumentów i 

przekazuje je konkurencji), przedmiotów, materiałów, substancji (np. wykonywane są zdjęcia 

prototypów, modeli, receptur, itp.), plików elektronicznych obejmujących te informacje lub 

umożliwiających wnioskowanie o ich treści, 

► wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody i narusza 

obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności 

prawnej lub z innego aktu (np. osoba zobowiązana do zachowania poufności narusza zakaz 

umowny i ujawnia pozyskane informacje konkurencji lub wykorzystuje na potrzeby własnej 

działalności) albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując 

czynu nieuczciwej konkurencji (np. konkurent nakłonił twoich pracowników do pracy dla 

niego, czy też przez przekupstwo funkcjonariusza publicznego). 

 

Co ciekawe, do drugiego z przypadków dojdzie także wtedy, gdy informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa zostaną przekazane osobie trzeciej (innej niż ta, która naruszyła 

twoją tajemnicę), a owa osoba trzecia osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej 

staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od 

tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w sposób nielegalny. W takim przypadku osoba trzecia 

również dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji, gdy ujawni te informacje dalej albo 

wykorzysta je na swoje potrzeby. 

 

Wyjątki 

 

W kilku sytuacjach dopuszczenie się ww. czynów nie będzie stanowiło przejawu nieuczciwej 

konkurencji. Będzie to miało miejsce, gdy: 
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• pozyskanie informacji chronionych twoją tajemnicą przedsiębiorstwa nastąpiło w wyniku 

niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, 

testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem, 

 

• ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, także wtedy gdy nastąpiło w celu 

ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem (np. w procesie sądowym albo 

postepowaniu administracyjnym, gdy było konieczne do obrony albo dochodzenia roszczeń), 

w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, 

uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego (np. gdy 

pracownik ujawnia recepturę, w której znajdują się substancje zakazane lub szkodliwe dla 

zdrowia), bądź gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec 

przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie 

przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji (np. 

ujawnienie informacji członkom rady nadzorczej w spółkach pracowniczych albo 

delegowanym członkom związków zawodowych). 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

W razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób, który chociażby zagrażał interesom 

przedsiębiorcy, nawet jeżeli finalnie do takiego naruszenie nie doszło, może on żądać: 

 

► zaniechania działań skutkujących takim naruszeniem, np. powstrzymanie się przed 

dalszym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, bądź wykorzystywaniem informacji nią 

objętych przez osobę, która posiada je nielegalnie, 

► usunięcia skutków naruszenia, np. wycofanie z rynku produktów wytworzonych na 

podstawie wykradzionych informacji, 

► złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie, np. opublikowanie przeprosić w prasie. Co więcej, możesz wystąpić do 

sądu, aby ten zobowiązał pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o 

wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, 

► naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, np. wypłatę odszkodowania za 

utracony zysk wobec wprowadzenia na rynek analogicznego produktu opartego o ten sam 

model, którego dane pozyskano nielegalnie, alternatywnie możesz żądać naprawienia szkody 

przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili 

jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie 

z informacji stanowiących tajemnicę twojego przedsiębiorstwa, 

► wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, np. zysków ze 

sprzedaży takich produktów, 

https://zakaz-konkurencji.pl/naruszenie-tajemnicy-przedsiebiorstwa/
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► zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze 

wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli przedmiotowy czyn 

nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 

 

WAŻNE! 

 

Sąd, na wniosek poszkodowanego przedsiębiorcy, może także orzec o wyrobach, ich 

opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z 

popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie 

lub ich przekazanie poszkodowanemu i zaliczenie ich wartości na poczet odszkodowania. 

 

Względnie, zamiast orzekać o ww. wyrobach i opakowaniach, czy też o obowiązku zaniechania 

naruszenia, bądź usunięcia jego skutków, sąd może zasądzić na jego rzecz wynagrodzenie, w 

wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne 

tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

3. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

Za określone zachowania naruszające tajemnice przedsiębiorstwa można narazić się na 

ściganie przez prokuratora. Tzw. odpowiedzialność karna może grozić za następujące 

zachowania stanowiące różne formy naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa: 

 

► jeżeli wbrew ciążącemu obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, który wynikać może 

w szczególności z zawartej umowy o poufności, ujawnione zostaną informacje objęte tą 

tajemnicą innej osobie lub wykorzystane we własnym zakresie przez podmiot nieuprawniony, 

o ile działanie takie doprowadzi do wyrządzenia poważnej szkody przedsiębiorcy, którego 

tajemnicę ujawniono albo wykorzystano. W orzecznictwie przeważa pogląd, że szkoda będzie 

poważna, gdy stanowi znaczny uszczerbek w ogólnej wartości mienia tegoż przedsiębiorcy, 

► w przypadku uzyskania bezprawnie (bez zgody przedsiębiorcy), informacji stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa i następnie ujawnienie jej innej osobie lub wykorzystanie we 

własnej działalności gospodarczej. Co ważne, w tym przypadku nie jest konieczne, aby 

przedsiębiorca, którego tajemnicę przedsiębiorstwa naruszono, odniósł poważną szkodę, 

► jeżeli dana osoba brała udział w rozprawie sądowej lub w innych czynnościach 

postępowania sądowego dotyczącego roszczeń innego przedsiębiorcy z tytułu czynu 

nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo miała 

dostęp do akt takiego postępowania, a w postępowaniu tym została wyłączona jawność 

rozprawy i na skutek ww. czynności osoba taka informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa strony tego postępowania, a następnie ujawniła ww. informacje osobie 

https://zakaz-konkurencji.pl/naruszenie-tajemnicy-przedsiebiorstwa/
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trzeciej lub wykorzystała je we własnej działalności gospodarczej – niezależnie od wysokości 

powstałej z tego tytułu szkody u przedsiębiorcy, którego tajemnicę przedsiębiorstwa naruszono. 

 

Wszystkie wskazane wyżej występki zagrożone są karą grzywy, karą ograniczenia wolności 

albo karą pozbawienia wolności do lat 2. 

 

WAŻNE! 

 

Postępowania o przestępstwa przeciwko tajemnicy przedsiębiorstwa ścigane są na wniosek 

pokrzywdzonego, nie zaś z urzędu. Postępowanie przygotowawcze (dochodzenie albo 

śledztwo) zostanie zatem wszczęte dopiero, gdy wpływie wniosek podmiotu uprawnionego do 

wystąpienia z takim żądaniem. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Czy za naruszenie tajemnicy można trafić za kratki? 
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Rozdział IV 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA A INSTYTUCJE POKREWNE 

 

1. Zakaz działalności konkurencyjnej 

 

Zarówno zakaz konkurencji, jak i tajemnica przedsiębiorstwa mają za zadanie chronić 

przedsiębiorców przed określonymi zachowaniami innych uczestników obrotu gospodarczego.  

 

Niemniej, obie instytucje w wielu elementach różnią się od siebie. Poznaj 5 elementów, które 

odróżniają tajemnicę przedsiębiorstwa od zakazu konkurencji. 

 

► obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczy każdej osoby, która ma do 

niej dostęp, za wyjątkiem sytuacji, w których ustawa albo zgoda podmiotu uprawnionego 

dopuszczają jej wykorzystanie. Zakaz konkurencji nie jest powszechny (wiąże np. członków 

zarządu spółki z o.o.), 

► obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa wynika wprost z przepisów prawa, 

natomiast zobowiązanie danej osoby do przestrzegania zakazu konkurencji w większości 

przypadków wymaga zawarcia odrębnej umowy (np. z pracownikiem albo byłym 

pracownikiem, współpracownikiem, kontrahentem, itp.), 

► tajemnica przedsiębiorstwa nakierowana jest na ochronę istotnych z punktu widzenia 

przedsiębiorcy informacji, natomiast zakaz konkurencji dotyczy ograniczenia podejmowania 

określonych czynności zawodowych przez związane nim podmioty, nawet jeżeli nie miały 

one dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa, 

► naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może stanowić przestępstwo, brak jest natomiast 

wprost przepisów karnych penalizujących naruszenie zakazu konkurencji, 

► niekiedy wprowadzenie do umowy zakazu konkurencji może zostać uznane za działanie 

naruszające uczciwe praktyki rynkowe. Zakaz konkurencji nie może w sposób nieuzasadniony 

ograniczać dostępu do rynku. Przyjmuje się także, iż zakaz konkurencji wprowadzony na 

okres po ustaniu współpracy powinien być odpłatny. Nieprzestrzeganie tych zasad może 

prowadzić do stwierdzenia nieważności danej klauzuli lub umowy o zakazie konkurencji, a 

podmiot który go narzucił sam może ponieść konsekwencje. 

 

WAŻNE! 

 

Jak wynika z powyższego, żadna z tych instytucji nie może zastępować drugiej. Jeżeli zatem 

zamierzasz zapewnić sobie jak najszerszą ochronę, warto abyś w umowie przewidział 

postanowienia odnoszące się do obu omówionych powyżej kwestii. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Czy zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa to jedno i to samo? 

 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/zakaz-konkurencji-a-tajemnica-przedsiebiorstwa/


    Klisz i Wspólnicy 
 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych  
 Wrocław – Poznań – Gdańsk  

 
 

20 
 

2. Patent na wynalazek 

 

Wynalazek może być chroniony przede wszystkim poprzez udzielenie patentu, który 

przyznawany jest na okres lat 20.  

Uzyskanie patentu wymaga przejścia przez mogącą trwać wiele miesięcy procedurę przed 

Urzędem Patentowym.  

Nadto, w jej toku wniosek ulega upublicznieniu. Ochrona prawnopatentowa stanowi bardzo 

silną formę ochrony własności intelektualnej, niemniej – z uwagi na jawność patentów – jest 

rozłączna z tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

Nie oznacza to jednakże, iż wynalazek nigdy nie będzie stanowił tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Bez wątpienia bowiem wynalazek jest informacją mającą znaczenie gospodarcze, do której 

dostęp – przynajmniej w początkowym okresie - ma ograniczony krąg osób. W okresie od 

zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym do ogłoszenia o tym fakcie akta postępowania 

nie mogą być jednakże udostępniane – bez zgody zgłaszającego – osobom nieuprawnionym. 

W tym czasie zatem wynalazek nadal może pozostawać elementem tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Tajemnica przedsiębiorstwa a uprawnienia z patentu 

 

3. Prawo ochronne na znak towarowy 

 

O ile na wynalazki udzielane są patenty, do znaki towarowe chronione są prawami ochronnymi 

na okres 10 lat, z możliwością dalszego przedłużenia na kolejne okresy.  

 

Znakiem towarowym może być zaś każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób 

graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa 

od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem takim może być zatem w szczególności wyraz, 

rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub 

opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

 

Ze swojej istoty znak towarowy jest jawny, a celem przedsiębiorcy jest jego powszechna 

znajomość. Tymczasem, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje, które nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób. 

 

Podobnie, jak w przypadku patentu na wynalazek, nie oznacza to jednak, że pomiędzy znakiem 

towarowym i tajemnicą przedsiębiorstwa nie ma żadnych elementów wspólnych. Znak 

towarowy staje się jawny z chwilą, z którą przedsiębiorca zacznie się nim posługiwać, 

względnie złoży zgłoszenie w Urzędzie Patentowym. 

 

https://zakaz-konkurencji.pl/patent-a-tajemnica-przedsiebiorstwa/
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Przeważnie jednak zanim to nastąpi prowadzone są badania mające na celu wybór 

odpowiedniego znaku towarowego. Na tym etapie informacje o przyszłym oznaczeniu 

pozostają nieujawnione o publicznej wiadomości. Jeżeli dodatkowo podjąłeś działania w celu 

utrzymania ich w poufności (np. zawierając stosowne umowy w tym zakresie, wprowadzając 

procedury ochronne, itp.), to będą one stanowiły element tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat – zobacz nasze artykuły: 

► Co to jest znak towarowy i czy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

4. Obowiązek lojalności pracownika 

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych i to z mocy samego prawa, jest 

obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienie oraz zachowania w 

tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

 

Powyższa norma nie precyzuje o jakie informacje chodzi. Wśród informacji objętych 

pracowniczym obowiązkiem poufności bez wątpienia mogą znaleźć się również wiadomości 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Ich ujawnienie bowiem może narazić pracodawcę na 

szkodę. Niemniej, przedmiotowy obowiązek dotyczy wyłącznie osób będących pracownikami. 

Stąd też nie obejmuje on: 

► byłych pracowników, 

► osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

Narażenie pracodawcy na szkodę, zarówno wynikającą z możliwości utraty (zniszczenia) 

danych, jak i ujawnienia tajemnicy stanowi działanie zagrażające istotnym interesom 

pracodawcy i uzasadnia: 

► rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – nie jest tu 

konieczne wystąpienie szkody, a jedynie narażenie na nią pracodawcy na skutek bezprawnego 

ujawnienia informacji przez pracownika, 

► odpowiedzialność odszkodowawczą pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, 

przy czym odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, nie może ono wszakże 

przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu 

wyrządzenia szkody, 

► jedynie, gdy pracodawca wykaże umyślność pracownika w naruszeniu obowiązku 

poufności, będzie mógł domagać się pełnego odszkodowania. 

 

WAŻNE! 

 

Zakres odpowiedzialności za naruszenie podstawowych obowiązków pracownika jest zatem 

dość znacząco ograniczony. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, bądź innych istotnych 

danych przez pracownika może natomiast skutkować szkodą o znacznie wyższej wysokości, 

której pełnej kompensaty nie można domagać się od pracownika, o ile nie zawarto z nim 

umowy zobowiązującej go do zachowania poufności. 

https://zakaz-konkurencji.pl/znak-towarowy-a-tajemnica-przedsiebiorstwa/
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* * * 

Mamy nadzieję, że nasz poradnik okazał się dla Ciebie przydatny. Jeśli podoba Ci się nasza 

praca i chciałbyś otrzymywać więcej tego typu bezpłatnych materiałów poradnikowych, 

wzorów i wskazówek zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebook – adwokat Iwo 

Klisz i Wspólnicy.  

 

Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany tematyką tajemnicy przedsiębiorstwa zachęcamy Cię 

do wzięcia udział w szkoleniu organizowanym przez prawników z Kancelarii Klisz i Wspólnicy 

na temat "Tajemnica przedsiębiorstwa - czyli jak zapewnić bezpieczeństwo informacji 

poufnych w firmie" 

 

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w dniu 3 czerwca 2019r. w biurowcu DELTA  

ul. Towarowa 35/37 

VI piętro, Sala Szafirowa 

 

Na szkoleniu wyjaśnimy Ci jak najlepiej zabezpieczyć się będąc osobą prowadzącą spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością i na praktycznych przykładach pokażemy kwestie, na które 

powinieneś bardzo uważać.  

 

Jako prezent ofertujemy Ci 15% rabatu na nasze szkolenie. Zapisując się podaj kod rabatowy: 

KLIENT VIP  

 

Więcej o szkoleniu tutaj: Tajemnica przedsiębiorstwa - szkolenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/adwokatwroclawiwoklisz
https://www.facebook.com/adwokatwroclawiwoklisz
https://zakaz-konkurencji.pl/szkolenie/
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KONTAKT: 

 

Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

www.adwokat-wroclaw.biz.pl 

tel. 71 740 50 00 

tel. kom. 695 560 425 

 

email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl 

 

Biuro we Wrocławiu: ul. Joachima Lelewela 23/7 

Biuro w Poznaniu: ul. Bóżnicza 1/14 

Biuro w Gdańsku: ul. Czopowa 14/20 

 

 

http://www.adwokat-wroclaw.biz.pl/
mailto:i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

