
POROZUMIENIE 

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA) 

 

zwane dalej Porozumieniem, zawarte dnia ___ listopada 2018 r. pomiędzy: 

 

Spółką Biovetika sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-114) przy ul. Weigla 12, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 
0000706718; NIP: 8992834622, REGON: 368868590, posiadającą kapitał zakładowy  
w wysokości 76 450,00 zł, w pełni opłacony, 

reprezentowaną przez Prezes Zarządu – Annę Laskowską 

zwaną dalej Przekazującym 

 

a 

 

Spółką __________________ ___________ z siedzibą w _________________ (__-___)  

przy ul. ___________________; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy _______________________, ___ Wydział Gospodarczy KRS, 

pod numerem KRS _____________, NIP: ________________; REGON: _________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________ 

zwaną dalej Otrzymującym 

 

zwanymi dalej wspólnie Stronami 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1. Otrzymujący prowadzi działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych  

w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; 

2. Przekazujący opracował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej unikalną 

technologię produkcji preparatów szczepionkowych chroniących zwierzęta hodowlane 

przez zakażeniem bakteriami Salmonella i E.coli, zwaną dalej Technologią, która podlega 

ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa Przekazującego w rozumieniu przepisu art. 11 

ust. 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisu art. 

39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 

dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.Urz. UE z 1994 r. L. 336, s. 214; Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights); tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi w 

szczególności sposób (metoda) produkcji, stosowane surowce i formuły, instalacja 

produkcyjna, a także dokumentacja techniczna; 
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3. Strony zamierzają podjąć współpracę – w oparciu o odrębną od niniejszego Porozumienia 

umowę, zwaną dalej Umową – w celu zbadania i określenia właściwości preparatu 

szczepionkowego uzyskiwanego w wyniku zastosowania Technologii, w tym jego 

stabilności, zawartości endotoksyn bakteryjnych oraz śladowych ilości toksycznych 

odczynników; 

4. ustalenie ostatecznego przedmiotu Umowy, o której mowa powyżej, oraz treści 

wzajemnych praw i obowiązków Stron wynikających z tejże Umowy, a następnie jej 

realizacja wymagają uprzedniego udostępnienia Otrzymującemu przez Przekazującego 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przekazującego, w tym tajemnicy 

przedsiębiorstwa wskazanej w punkcie 2 powyżej, oraz innych informacji podlegających 

ochronie,  

Strony zawierają niniejsze Porozumienie w celu zapewnienia ochrony tajemnicom 

przedsiębiorstwa i innym informacjom chronionym udostępnianym Otrzymującemu przez 

Przekazującego. 

 

§ 1 

[Informacje Poufne; domniemanie poufności] 

1. Przekazujący wskazuje, że Technologia, o której mowa w punkcie 2 preambuły 

Porozumienia, w tym sposób (metoda) produkcji, stosowane surowce i formuły, instalacja 

produkcyjna, a także dokumentacja techniczna, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Przekazującego, chronioną przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami 

Przekazującego. 

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa Przekazującego stanowią ponadto również inne 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, w tym  

w szczególności dane dostawców, podwykonawców i odbiorców Przekazującego, treść 

łączących Przekazującego z tymi podmiotami umów i inne informacje o zasadach 

współpracy Przekazującego z tymi podmiotami, koncepcje biznesowe, zamierzenia 

techniczne i organizacyjne, inne technologie produkcji stosowane w przedsiębiorstwie 

Przekazującego, planowane lub prowadzone badania oraz ich wyniki, a także wszelkie inne 

nieujawnione do publicznej wiadomości dane dotyczące działalności prowadzonej przez 

Przekazującego lub podmioty z nim powiązane. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że wszelkie dane dotyczące 

Technologii oraz wszystkie inne informacje i dane przekazane Otrzymującemu na 

podstawie niniejszego Porozumienia lub na podstawie Umowy i w celu jej wykonania, 

niezależnie od formy ich utrwalenia i przekazania, będą traktowane jako informacje 

poufne podlegające ochronie na podstawie niniejszego Porozumienia bez konieczności 

opatrywania ich klauzulą wskazującą na ich poufność lub oznaczania w inny sposób jako 

informacji i danych zastrzeżonych do wyłącznej wiadomości Otrzymującego (dalej jako: 

Informacje Poufne). 
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4. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Porozumienia są przy tym również te informacje 

dotyczące Przekazującego, w których posiadanie Otrzymujący wszedł przed ich 

udostępnieniem mu przez Przekazującego – w tym zgodnie z prawem – niezależnie od 

źródła, jeśli podlegają one ochronie na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności jako tajemnice przedsiębiorstwa.  

 

§ 2 

[Wyłączenie poufności] 

1. Wyłączenie Informacji Poufnej spod ochrony niniejszego Porozumienia wymaga uzyskania 

przez Otrzymującego oświadczenia Przekazującego, złożonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, o zgodzie na takie wyłączenie lub stwierdzającego wprost, że dana 

informacja nie stanowi Informacji Poufnej w rozumieniu Porozumienia. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że obowiązek zachowania poufności nie 

dotyczy także tych informacji: 

a) które są lub staną się powszechnie znane, pod warunkiem, że nie stały się powszechnie 

znane wskutek ich ujawnienia przez Otrzymującego lub podmiot trzeci  

z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem umownego zobowiązania do zachowania 

poufności; 

b) których obowiązek ujawnienia wynika z mocy prawa niezależnie od objęcia ich 

umownym zobowiązaniem do zachowania poufności 

 

§ 3 

[Cel przekazania i wykorzystania Informacji Poufnych] 

1. Informacje Poufne zostaną Otrzymującemu przekazane wyłącznie w celu, o którym mowa 

w pkt 3 i 4 preambuły, tj. w celu ustalenia przez Strony ostatecznego przedmiotu  

i celu Umowy oraz wynikających z niej praw i obowiązków obu Stron, a także w celu 

realizacji tejże Umowy. 

2. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Otrzymującego – na zasadach 

określonych w niniejszym Porozumieniu – wyłącznie w celu wskazanym w ustępie 

poprzedzającym. Otrzymujący nie ma prawa wykorzystywać Informacji Poufnych  

w żadnym innym celu, niż tam wskazany. 

 

§ 4 

[Zobowiązanie do ochrony Informacji Poufnych] 

1. Otrzymujący zobowiązuje się chronić Informacje Poufne, z zachowaniem najwyższej 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Otrzymującego 

działalności, przed ich kradzieżą, utratą lub pozyskaniem przez podmioty nieuprawnione. 

Tym samym Otrzymujący zobowiązuje się zabezpieczyć Informacje Poufne  

– w szczególności w sposób wskazany w ust. 3 – przed ich utratą lub nieuprawnionym 

dostępem do nich przez podmioty trzecie, a także nie przekazywać i w inny sposób nie 



4 

 

ujawniać, w całości lub w części, w żadnej formie, Informacji Poufnych oraz ich źródła,  

z zastrzeżeniem ustępu kolejnego. 

2. Otrzymujący może udostępnić Informacje Poufne swoim pracownikom, przy czym 

oświadcza on, że pracownicy ci związani są z Otrzymującym odpowiednimi umowami  

o zachowaniu poufności w tym zakresie. Otrzymujący może ponadto udostępnić 

Informacje Poufne jego konsultantom, podwykonawcom, zleceniobiorcom lub innym 

współpracownikom (podmiotom trzecim),  pod warunkiem uprzedniego zawarcia z nimi 

odpowiednich umów o zachowaniu poufności w tym zakresie. Za wszelkie działania  

i zaniechania w zakresie ochrony Informacji Poufnych podejmowane przez pracowników 

oraz podmioty trzecie, którym Otrzymujący ujawnia Informacje Poufne, Otrzymujący 

ponosi bezpośrednio wobec Przekazującego odpowiedzialność na zasadach wskazanych 

w § 5 jak za własne działania i zaniechania. Przekazanie Informacji Poufnych w myśl 

niniejszego ustępu może nastąpić wyłącznie w celu wskazanym w § 2 Porozumienia  

i wyłącznie wtedy, gdy jest w tym celu niezbędne oraz jedynie w koniecznym zakresie. 

Otrzymujący, na każde żądanie Przekazującego, jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) 

dni wydać Przekazującemu listę pracowników i podmiotów trzecich, którym udostępnił 

Informacje Poufne w myśl niniejszego ustępu, ze wskazaniem zakresu udostępnionych 

Informacji. 

3. W zakresie minimalnych technicznych i prawnych środków bezpieczeństwa służących 

ochronie Informacji Poufnych przed kradzieżą, utratą lub nieuprawnionym dostępem do 

nich, Otrzymujący zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zawierania umów o zachowaniu poufności z podmiotami, którym udostępnia 

Informacje Poufne zgodnie z Porozumieniem oraz do jednoznacznego informowania 

odbiorców o podleganiu tych Informacji ścisłej ochronie na podstawie przepisów 

prawa i postanowień niniejszego Porozumienia; 

b) bieżącego szkolenia pracowników w zakresie zasad i procedur ochrony informacji 

chronionych; 

c) przechowywania dokumentów i innych nośników danych zawierających Informacje 

Poufne w sposób zabezpieczający je przed swobodnym dostępem osób 

nieuprawnionych; 

d) kopiowania lub utrwalania Informacji Poufnych tylko w przypadku, gdy jest to 

niezbędne i jedynie w koniecznym zakresie; 

e) niezwłocznego niszczenia zbędnych dokumentów i innych nośników danych 

zawierających Informacje Poufne; 

f) stosowania indywidualnych haseł dostępu do komputerów, systemów 

informatycznych i baz danych Otrzymującego; 

g) monitorowania dostępu pracowników i współpracowników Otrzymującego do 

Informacji Poufnych; 

h) niezwłocznego zgłaszania Otrzymującemu każdego przypadku lub podejrzenia 

przypadku utraty Informacji Poufnych lub wejścia przez podmioty nieuprawnione  

w posiadanie Informacji Poufnych 
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oraz zapewnia, że dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie ochrony Informacjom Poufnym zgodnie  

z Porozumieniem. 

 

§ 5 

[Odpowiedzialność za naruszenie Porozumienia] 

1. Otrzymujący odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia 

postanowień niniejszego Porozumienia, na zasadach wskazanych w kolejnych ustępach. 

2. Za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do chronienia Informacji Poufnej, o której 

mowa w punkcie 2 preambuły oraz § 1 ust. 1 (Technologii), Otrzymujący zapłaci 

Przekazującemu karę umowną w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy 

złotych). 

3. Za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do chronienia Informacji Poufnych,  

o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 (pozostałych Informacji Poufnych), Otrzymujący zapłaci 

Przekazującemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

4. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia 

Otrzymującemu wezwania do jej zapłaty. 

5. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wyklucza prawa żądania przez Przekazującego na 

zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

jeśli wysokość poniesionej przez Przekazującego szkody w wyniku naruszenia 

postanowień Porozumienia przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia postanowień 

Porozumienia skutkującego obowiązkiem zapłaty kary umownej, Otrzymujący ponosi 

wobec Przekazującego solidarną z podmiotem trzecim odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Przekazującemu przez ten podmiot wskutek bezprawnego wykorzystania 

przez niego Informacji Poufnej przekazanej mu przez Otrzymującego, choćby przekazanie 

to nastąpiło bez naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia. 

 

§ 6 

[Czas trwania ochrony Informacji Poufnych] 

1. Niniejsze Porozumienie nie podlega wypowiedzeniu. Zobowiązanie do ochrony Informacji 

Poufnych nie jest ograniczone w czasie i nie ustaje także po wykonaniu (rozwiązaniu, 

wygaśnięciu etc.) Umowy, o której mowa w punkcie 3 preambuły. Zobowiązanie do 

zachowania poufności trwa ponadto również bezterminowo w przypadku niezawarcia 

przez Strony Umowy. 

2. Wszelkie dokumenty i inne nośniki Informacji Poufnych przekazane Otrzymującemu 

pozostają własnością Przekazującego i podlegają zwrotowi na każde jego żądanie oraz   

w przypadku zakończenia współpracy Stron wobec niezawarcia Umowy – w terminie  

7 dni od dnia doręczenia Otrzymującemu żądania Przekazującego w tym przedmiocie.  

W przypadku wykonania Umowy, jej rozwiązania, wygaśnięcia etc. dokumenty i inne 
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nośniki Informacji podlegają wydaniu Przekazującemu w terminie 7 dni bez odrębnego 

wezwania. 

3. Wszelkie dokumenty i inne nośniki Informacji Poufnych, w tym wszelkie kopie, 

sporządzone przez Otrzymującego na podstawie Informacji Poufnych otrzymanych od 

Przekazującego, podlegają trwałemu zniszczeniu na każde jego żądanie oraz w przypadku 

zakończenia współpracy Stron wobec niezawarcia Umowy – w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Otrzymującemu żądania Przekazującego w tym przedmiocie. W przypadku 

wykonania Umowy, jej rozwiązania, wygaśnięcia etc. wskazane dokumenty i inne nośniki 

Informacji podlegają trwałemu zniszczeniu w terminie 7 dni bez odrębnego wezwania, na 

dowód czego Otrzymujący jest zobowiązany przedstawić Przekazującemu w terminie 

kolejnych 3 dni protokół zniszczenia wskazujący co najmniej: zniszczony nośnik Informacji, 

rodzaj utrwalonej na niej Informacji oraz sposób i datę zniszczenia. 

 

§ 7 

 [Postanowienia końcowe] 

1. Żadna ze Stron nie nabywa na podstawie niniejszego Porozumienia jakichkolwiek praw do 

Informacji Poufnych, poza prawami wskazanymi wprost w Porozumieniu oraz  

w Umowie i niezbędnymi do zrealizowania ich celów. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Porozumienia  

w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia z dnia 22 grudnia 

1994 r. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania Porozumienia rozstrzygać będzie 

właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

                    Biovetika Sp. z o.o.  

 

 

....................................................                        …………………………………… 

 


