
 

UMOWA  ZACHOWANIU POUFNOŚCI/NON-DISCLOSURE AGREEMENT 

 
 

zawarta w Krakowie , dnia […] roku pomiędzy: 

 
 MBE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000306694, 

kapitał zakładowy 50 000,00 zł, posiadającą 

NIP: 5130164084, reprezentowaną przez: 

Grzegorza Koterwę – Prezesa Zarządu; 
zwana dalej: MBE  

 

oraz 
 

z […]siedzibą w […] przy ul. [..] wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla […], […] Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000[…], 

kapitał zakładowy […],00 zł, posiadającą NIP: 

[…], reprezentowaną przez: 
[…]; 

zwana dalej: „Partnerem” 
 

oraz  

 
Polską Izbą Motoryzacji z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 
Warszawa, KRS: 0000114514, posiadającą NIP: 

52110850360, reprezentowaną przez: 

 
Romana Kantorskiego – Prezesa Izby  

zwana dalej „PIM” 
 

 
zwane dalej łącznie Stronami. 

 

 

Concluded in Cracow on […] between: 

 MBE GROUP sp. z o.o., a company 

incorporated under laws of Poland with its 
registered seat in Kraków, Poland,ul. 

Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków, entered into 

the Registry of Entrepreneurs of the National 
Court Register maintained by the District Court 

for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Economic 
Division under no KRS 0000306694, share 

capital:50 000,00 zł PLN, NIP (tax identity 
number): 5130164084, represented by: 

Grzegorz Koterwa-President of the Board  

hereinafter referred as MBE 

and  

a   […]  company incorporated under laws of Poland 

with its registered seat in […], Poland,[…], 

entered into the Registry of Entrepreneurs of 
the National Court Register maintained by the 

District Court for […]in […],[…] Economic 
Division under no KRS 0000[…], share capital 

[…] PLN, NIP (tax identity number): […], 

represented by: 

[…]- […] 

hereinafter referred to as Partner 

 

and  

Polish Chamber of Motorisation with its 

registered seat in Warsaw, ul. Grażyny 13, 

(postal code: 02-548), registered under KRS No: 
0000114514, Tax Identity Number: 

52110850360, represented by  

Roman Kantorski – the President of the 

Chamber  

hereinafter called PIM 

 

Hereinafter jointly referred to as the Parties. 

Wobec faktu, iż  
1) MBE działając we współpracy z PIM 

przygotowuje opracowanie  na temat 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w zawodach związanych z motoryzacją;  
2) Partner jest podmiotem prowadzącym 

działalność w dziedzinach związanych z 

motoryzacją i zgodził się przekazać MBE i 
PIM informacje o istotnym dla Partnera 

znaczeniu, w tym w szczególności 

Taking into consideration that: 

1. MBE acting in co-operation with PIM is 
preparing analysison salaries of employee 

employed in occupations connected with 
motorization; 

2. Partner is a company acting in fields related 

to motorization and agreed to provide to 
MBE and PIM information of particular 

significance to the Partner, particularly 



 

dotyczące zasad wynagradzania 

obowiązujących w przedsiębiorstwie 
Partnera,  

3) Strony zawierają niniejszą umowę (dalej 

jako: „Umowa”), której przedmiotem jest 
zachowanie poufności wszelkich Informacji 

poufnych, ujawnionych MBE oraz PIM przez 
Partnera w związku z planowaną 

współpracą i w jej trakcie. 
 

W związku z powyższym Strony uzgodniły co 

następuje: 
 

dealing with rules of employment in 

Partner’s company;  

3. The Parties conclude this agreement 
(hereinafter as: “Agreement”), which 

subject is keeping confidential all 

information disclosed to MBE or PIM as 
confidential information in connection with 

and during co-operation.  

 

The Parties agree as follows: 

 

 

§1 
1. Partner przekaże MBE oraz PIM 

następujące informacje dotyczące zasad 

wynagradzania obowiązujących w 
przedsiębiorstwie Partnera: 

a) struktury zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie Partnera; 

b) wynagrodzeń obowiązujących  na 
poszczególnych stanowiskach oraz zasad 

premiowania; 

c) dodatkowych składników wynagrodzeń;  
d) podstawowych informacji dotyczących 

lokalizacji firmy, wielkości jej przychodów, 
struktury własnościowej oraz charakterystyki 

produkcji, 

e) inne ustalone pomiędzy Stronami  
(dalej jako: „Informacje”).  

2. MBE i PIM oświadczają, że wykorzystają 
Informacje w celu określonym w 

Umowie, tj., w szczególności w zakresie 
sporządzenia opracowań dotyczącego 

wynagrodzeń oraz warunków 

zatrudniania w motoryzacji i/lub działach 
gospodarki związanych z motoryzacją.  

3. W stwarzanych opracowaniach MBE i 
PIM będą uprawnione do wykorzystania 

Informacji przekazanych przez Partnera.  

4. Partner przyjmuje do wiadomości, że 
przygotowane przez MBE opracowania 

będą podlegały publikacji lub 
rozpowszechnianiu. 

5. Informacje mogą zostać wykorzystane w 

opracowaniach/publikacjach  w sposób 
uniemożliwiający identyfikacje Partnera 

i/lub ścisłe określenie wynagrodzeń 
poszczególnych osób zatrudnionych w 

przedsiębiorstwie Partnera. 
6. MBE oraz PIM nie są uprawnione do 

przekazania Informacji osobom trzecim 

poza opracowaniami.   
 

 
 

§1 

1. The Partner shall disclose to MBE and 

PIM information related to condition of 

employment in Partner’s company 
related to:  

a) employment structure in Partner’s 
company;  

b) salaries on particular positions and rules 
of awarding bonus;  

c) additional components of salaries;  

d) basic information concerning localization 
of the company, the amount of its 

income,  structure of ownership and 
characteristic of production;  

e) other information concluded among the 

Partners 
hereinafter referred as “Information”.  

2. MBE and PIM declare to use Information 
for the purpose provided in the 

Agreement – it means in particular in 
order to prepare analysis concerning 

salaries and other conditions of 

employment in motorization or sectors 
of economy connected with 

motorization.  
3. MBE and PIM shall be authorized to use 

Information released by the Partner in 

its analysis.  
4. The Partner acknowledges the fact that 

analysis which will be prepared by MBE 
shall be published and disseminated.   

5. MBE is allowed to use Information in 

analysis in the way which exclude 
identification of the Partner or 

identifying of the salaries of defined 
persons in Partner’s company.  

6. MBE and PIM are not allowed to pass on 
Information apart from analysis.  

 

 



 

§2 

MBE oraz PIM zobowiązują się: 
1. Wykorzystać Informacje w sposób określony 

w Umowie;  

2. Zachować w  tajemnicy  tj. nie podawać 
nazwy, ani marki (oznaczenia handlowego), 

którym posługuje się Partner jako podmiotu 
zatrudniającego w sporządzanych przez 

siebie opracowaniach w sposób 
umożliwiający  identyfikację Partnera lub 

przypisanie wysokości konkretnych 

wynagrodzeń do konkretnych osób w 
przedsiębiorstwie Partnera, chyba że Strony 

wyraźnie ustalą co innego. 
3. Nie przekazywać Informacji osobom trzecim 

poza opracowaniami/publikacjami, z 

zastrzeżeniem osób współpracujących z MBE 
i/lub PIM w związku z przygotowaniem 

opracowań/publikacji;  
4. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla 

zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 
Informacje nie ujawni tych Informacji, ani ich 

źródła, zarówno w całości, jak i w części, 

stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
wyraźnego upoważnienia Partnera; 

5. Postanowienia powyższe nie naruszają 
uprawnienia MBE do wykorzystania wszelkich 

informacji uzyskanych od Partnera w 

sporządzanych przez siebie opracowaniach 
(bez podania nazwy/marki Partnera). 

6. Prawo MBE i/lub PIM wykorzystania 
Informacji w celach określonych w Umowie 

obowiązuje bez względu na sposób i formę 

przekazania informacji, tj. bez względu na to, 
czy zostaną przekazane w formie ustnej, 

pisemnej czy mailowej.; 
7. W razie naruszenia przez MBE lub PIM 

obowiązków  określonych powyżej podmiot 
który dopuścił się naruszenia (tj. MBE lub 

PIM) zapłaci Partnerowi karę umowną w 

wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) 
złotych. Partner uprawniony jest do 

dochodzenia od podmiotu, który dopuścił się 
naruszenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§2 

MBE and PIM shall be obliged to 
1. Use the Information in a way defined in the 

Agreement;  

2. Keep confidential – it means not to disclose 
neither the name of the Partner’s company 

nor trademark or logotype used by the 
Partner as  the employer in analysis 

prepared by MBE in the way that make 
possible to identify the Partner or assign the 

amount of payment (salary) to concrete 

persons or the Partner’s employee, unless 
the Parties conclude to the otherwise. 

3. Not to disclose Information to any third 
party except the situation when it is 

disclosed in analysis/publication, subject to 

persons in MBE or PIM taking part in 
preparing of the analysis/publication. 

4. undertake adequate steps in order to secure 
the secrecy of Information and to prevent 

the Information from reaching the public or 
unauthorized persons without prior consent 

of the Partner. 

5. The above provisions do not infringe MBE’s 
right to use all Information received from 

the Partner in analysis/publications (without 
giving Partners name or trademark).   

6. The right to use information by MBE or PIM 

is valid regardless of way or form of 
receiving of the information (oral, written, 

by email).  
7. In the case if MBE or PIM breaches the 

obligation indicated above, the breaching 

Party shall be liable to pay Partner 
contractual penalty in the amount of 10.000 

(ten thousand) zloty. The Partner is allowed 
to demand from breaching Party additional 

compensation. 
 

 

§ 3 

Postanowienia Umowy nie będą miały 
zastosowania w stosunku do tych Informacji, 

które: 

a) są opublikowane, znane i podane do 
publicznej wiadomości bez 

naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy; 

b) zostały przekazane przez osobę 

trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek 
zobowiązań o nie ujawnianiu w 

§ 3 

The provisions of this Agreement shall not apply 

to Information which: 

a) were known to other party or known publicly 

without violating of the Agreement, 

b) were disclosed to the Party by a third party 

legally and without violating any obligations, 

c) will be disclosed by MBE or PIM upon the 

prior written consent of the Partner, 



 

stosunku do Partnera; 

c) zostaną podane przez MBE/PIM za 
uprzednią zgodą Partnera; 

d) muszą zostać ujawnione ze względu 

na obowiązujące przepisy prawa; 
e) były w posiadaniu MBE /PIM przed 

zawarciem niniejszej Umowy. 
 

d) were or need to be disclosed in accordance 

with legal requirements, the decision of the 
court, the decision of proper administrative 

bodies or local self-government; 

e) were known to MBE or PIM before concluding 
of the Agreement.   

§ 4 

1. Każda ze Stron zobowiązana będzie do 
niezwłocznego zawiadomienie drugiej Strony 

o każdym znanym jej przypadku 
nieuprawnionego ujawnienia jakiejkolwiek 

Informacji w sposób sprzeczny z 

postanowieniami niniejszej umowy.  
2. Strony zobowiązane będą do współdziałania 

w celu podjęcia stosownych kroków 
zmierzających do uniknięcia bądź 

zmniejszenia skutków ujawnienia Informacji, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej i 

zapobieżenia podobnym wypadkom w 

przyszłości.  
 

 

§ 4 

1. Each Party shall promptly inform the other 
Party of any disclosure of the Information 

constituting breach of this Agreement. 
2. The Parties shall co-operate in scope 

reasonably necessary for avoidance or 

limitation of the effects of disclosure of the 
Information specified in sec. 1 above as well 

as for prevention of such disclosures in 
future. 

 

§ 5 
1. Umowa niniejsza nie oznacza przeniesienia 

na Stronę drugą jakichkolwiek uprawnień, 
praw, licencji itp. 

2. Umowa niniejsza nie daje żadnej ze Stron 
prawa występowania w imieniu drugiej 

Strony ani składania w imieniu drugiej Strony 

jakichkolwiek oświadczeń woli.  
 

§5 

1. None of the provisions of the herein 
Agreement shall be interpreted as granting 

or transferring to the other Party any rights, 
patents, licenses etc. 

2. This Agreement shall not be deemed as 

granting by any Party of any power of 
attorney to act on behalf the other Party. 

 

§ 6 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i 

obowiązuje przez okres dwóch lat licząc od daty 

jej podpisania. 
 

§ 6 
The Agreement shall come into force upon its 

conclusion and shall be binding for the period of 

2 (two) years from that date. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany Umowy muszą być 
dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 7 

Changes to the Agreement shall be null and void 
unless made in writing. 

 

§ 8 

Wykonanie i interpretacja niniejszej Umowy 
podlega przepisom prawa polskiego. W 

sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich 

przepisów. 

 
 

 
 

 
 

 

§ 8 

This Agreement should be governed by and 
interpreted according to Polish law. In any 

matters not governed herein, the provisions of 
the Civil Code shall apply.  

 



 

§ 9 

Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji 
niniejszej Umowy lub w związku z nią powstałe, 

Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego ze względu na 

siedzibę MBE. 

 
 

§ 9 

Any disputes arising from the Agreement shall 
be settled by Polish common court having the 

jurisdiction over the registered office of the 

company.  
 

§ 10 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w 
trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją 

polską i angielską rozstrzygająca będzie 

wersja polska  
 

§ 10 

1. This Agreement was prepared in three 

counterparts, one for each Party. 

2. In case of discrepancies between Polish and 
English version Polish version shall prevail. 

 

Klauzule: 
1. Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższych zgód na przesyłanie informacji handlowej oraz wykorzystywanie 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w imieniu podmiotu, do którego należą 

wskazane w powyższym zgłoszeniu numery telefonów i adres email. 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od Polskiej Izby Motoryzacji z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. 

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od MBE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa ul. Grażyny 13) 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MBE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 10) 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 

Warszawa ul. Grażyny 13) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty Polskiej Izby Motoryzacji. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MBE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-110 Kraków, ul. 

Kraszewskiego 10) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty MBE Group Sp. z o.o.. 

 

 
 

Grzegorz Koterwa 
Prezes Zarządu 
MBE GROUP Sp. z o.o.   ………………………………………… 
    PARTNER 

 
Roman Kantorski 
Prezes Izby 
Polska Izba Motoryzacji 

 
Bożena Oleksy 
Wiceprezes Izby 
Polska Izba Motoryzacji 


