
 

Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy firmowej

 

Uwagi ogólne

 

Definicja 

Tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowią  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne, 

technologiczne  lub  organizacyjne  oraz  informacje  mające  wartość  gospodarczą,  co  do  których 

pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Chodzi tu zatem o informacje 

nieznane  ogółowi  lub  osobom,  które  ze  względu  na  swój  zawód  lub  prowadzoną  działalność  są 

zainteresowane jej posiadaniem. 

 

Zakres ochrony 

Niekiedy pracownicy wykonując swoje obowiązki stykają się z informacjami stanowiącymi tajemnicę 

pracodawcy. Bywa też, że on sam wprowadza zaufane osoby, najczęściej zajmujące kierownicze funkcje, 

w arkana działalności swojej firmy. To z kolei rodzi zagrożenie, że poufne informacje mogą wyjść na 

zewnątrz i stać się łakomym kąskiem dla konkurencji. Dlatego też przestrzeganie tajemnicy pracodawcy 

zostało zaliczone do katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych.

Obowiązek ochrony tajemnicy wynika nie tylko z generalnej powinności dbania o dobro pracodawcy, ale 

także z przepisów wykraczających poza uregulowania kodeksu pracy, które przekazanie, ujawnienie lub 

wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby 
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nieuprawnionej, jeżeli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy, kwalifikują jako czyn nieuczciwej 

konkurencji.

 

Ważne

Pracowniczy obowiązek ochrony tajemnicy odnosi się do działalności pracodawcy, a nie tylko zakładu 
pracy. Jeżeli zatem pracodawca prowadzi kilka zakładów, pracownicy są zobowiązani do utrzymania 
tajemnicy związanej nie tylko z własnym zakładem pracy, ale jakiejkolwiek tajemnicy, której ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

 

Wymogi formalne

 

Obowiązek pracodawcy  

Pracodawca  chcąc  egzekwować  od  pracownika  obowiązek  przestrzegania  tajemnicy  firmowej,  musi 

uprzednio  zaznajomić  go  o  zakresie  informacji  mających charakter  poufny.  Jest  to  powinność,  którą 

należy  spełnić  jeszcze  na  początku  zatrudnienia,  a  konkretnie  przed  dopuszczeniem  pracownika  do 

wykonywania umówionej pracy.  

 

Forma i treść oświadczenia

Oświadczenie o zapoznaniu się przez pracownika z zakresem informacji  objętych tajemnicą powinno 

mieć charakter pisemny. W jego aktach osobowych powinno bowiem znaleźć się pisemne potwierdzenie 

zapoznania  się  przez  niego  z  zakresem  informacji  objętych  tajemnicą  określoną  w  obowiązujących 

ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy. W zależności od powierzonego stanowiska 



pracy zakres informacji poufnych może być szerszy lub węższy. 

Przepisy prawa pracy nie określają szczególnych wymagań co do treści takiego oświadczenia. Może być 

ono zatem sformułowane dowolnie, ale z uwagi na obowiązek pracownika w zakresie ochrony tajemnicy 

pracodawcy  oraz  ewentualne  konsekwencje  za  nieprzestrzeganie  tej  powinności,  nie  powinno  być 

wątpliwości,  jaki  zakres  informacji  podlega  ochronie.  Dlatego  też  w  oświadczeniu  należy 

skonkretyzować, o jakie informacje chodzi lub wskazać konkretną podstawę prawną (ustawę) regulującą 

zakres tajemnicy.  

 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. 

nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 

Danuta Klucz
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