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Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
w postępowaniu cywilnym – 

zagadnienia wybrane

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy skuteczności ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa w postępowaniu cywilnym po implementowaniu dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. Na początku tekstu autor 
wyjaśnia czym jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz jaki jest jej charakter prawny. Jedno-
cześnie wskazuje jaka jest relacja tajemnicy przedsiębiorstwa do pojęcia know-how, które 
jest często używane zamiennie. Następnie opisane zostały wybrane instrumenty, który-
mi dysponuje strona w postępowaniu cywilnym, a które mają służyć ochronie opisa-
nych dóbr w toku postępowania. Na samym końcu autor stara się odpowiedzieć na pyta-
nie, czy wskazana dyrektywa spełniła swoją rolę i czy przyczyniła się do skuteczniejszej 
ochrony informacji poufnych na gruncie polskich przepisów. 

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa, czyn nieuczciwej konkurencji,  
know-how

1. Wprowadzenie

Ochrona szeroko rozumianych informacji poufnych miała miejsce od samych począt-
ków istnienia handlu. Pierwsze próby ochrony takowych informacji można było spo-
tkać m.in. w Chinach, gdzie strzeżono sposobu wyrobu porcelany, czy w średniowieczu, 
kiedy to na cechach spoczywał obowiązek zachowania w tajemnicy metod rzemieślni-
czych2. To właśnie na ten okres przypada eksplozja myśli wynalazczej i to właśnie wtedy 

1  Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2  W. Meisel, Wilkierze poznańskie, cz. III, Organizacja cechowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, 
s. 110. 
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najbardziej rozwinęła się świadomość potrzeby ochrony wytworu myśli człowieka. 
Przykładowo w Niemczech, w fabryce Bayera, implementowano środki zmierzające 
do ochrony tajemnic firmy poprzez specyficzną organizację pracy i umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy3. W Stanach Zjednoczonych ochrona tajem-
nic handlowych została stwierdzona w sprawie Vickery v. Welch z 1837 r.4 Obecnie 
zaś przykładem takowej informacji poufnej jest kazus Coca-Coli, która od początku 
swojego istnienia pilnie strzeże receptury swojego trunku. Znaczenie informacji po-
ufnych we współczesnej gospodarce jest olbrzymie – opiera się ono w znacznej mierze 
na eksploatacji dóbr niematerialnych. Ciągle aktualne pozostają słowa Davida Sarnoffa, 
który stwierdził, że konkurencja na rynku zapewnia wprawdzie najlepsze produkty, 
lecz jednocześnie pociąga za sobą najgorsze zachowania ludzi. Przedsiębiorcy stoją 
przed dylematem w jaki sposób chronić swoje rozwiązania technologiczne: czy wystąpić 
o udzielenie patentu, a przy tym udostępnić owo rozwiązanie konkurentom i liczyć się 
z ryzkiem odmowy oraz utratą wyłączności po 20 latach? Czy też chronić swoją tech-
nologię poprzez próbę utrzymania jej w tajemnicy i zyskując przy tym teoretycznie 
nieograniczoną wyłączność, jednak licząc się z tym, że konkurencja może ją „zdobyć” 
znacznie wcześniej? Trzeba również zaznaczyć, że przesłanki zdolności patentowej 
są niezwykle surowe i nie każda tajemnica przedsiębiorstwa będzie mogła zostać ob-
jęta prawem z patentu. Decyzje w takich sprawach nie są łatwe i stanowią sumę wielu 
okoliczności, w tym możliwości realnej ochrony strzeżonej informacji. Z tego też po-
wodu prawo powinno maksymalnie pomóc w ochronie informacji poufnych nie tylko 
ze względu na interes prywatny przedsiębiorcy, ale również ze względu na interes spo-
łeczny, który wydaje się na pierwszy rzut oka niewidoczny. Jak słusznie stanowi jeden 
z motywów dyrektywy 2016/943: otwarta innowacyjność jest katalizatorem nowych 
pomysłów, które są odpowiedzią na potrzeby konsumentów i wyzwania społeczne. 

2. Definicja ustawowa tajemnicy przedsiębiorstwa

Obecnie definicja tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 2 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k.)5. Przepis ten stanowi, 
że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technolo-
giczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość go-
spodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z in-
formacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności6. Jak widać pojęcie to obejmuje rozle-

3  A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2006, s. 2.
4  Ibidem.
5  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419, 1637).
6  Definicja jest zasadniczo zgodna z art. 39 ust. 1 i 2 TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of In-
tellectual Property Rights), które jest bezpośrednio stosowane i stanowią część obowiązującego w Pol-
sce prawa. Wcześniej art. 11 ust. 4 u.z.n.k. przewidywał pewne ograniczenia dot. tego, kto może być 
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gły katalog o zróżnicowanym charakterze. Jest to zrozumiały zabieg powodowany 
celem u.z.n.k. – chodzi o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i działania 
podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku 
na wolnych prawach7. Dlatego też celowe jest, aby zakres przedmiotowy definicji 
obejmował możliwie najszerszy zakres czynów, które mogą stanowić czyn nieuczciwej 
konkurencji (zob. art. 3 u.z.n.k.). Tajemnicą przedsiębiorstwa są np. niechronione 
jeszcze prawami wyłącznymi (przed ich publikacją) wynalazki, wzory użytkowe lub 
zdobnicze, a także plany techniczne, listy klientów, metody kontroli jakości towarów 
i usług, sposoby marketingu, organizacji pracy, systemu wynagradzania pracowni-
ków, nieopublikowane utwory itp.8 Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być również 
dane zawarte w  PIT-5 i F-01 – sprawozdaniu finansowym9, a także wyniki prób 
i badań, które nie nadają się do praktycznego zastosowania (tzw. ślepe uliczki)10. De-
finicja art. 11 ust. 2 u.z.n.k., w ślad za dyrektywą 2016/943, potwierdza, że tajemnicą 
przedsiębiorstwa może być również zbiór informacji, które co prawda są znane po-
wszechnie, to jednak ich kombinacja, odpowiednie zestawienie tworzy nową wartość 
gospodarczą. Istotne jest, aby chronione informacje pozostawały w związku z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa11. Dlatego też za tajemnicę przedsiębiorstwa, co do za-
sady, nie można uznać informacji dotyczących życia prywatnego osób kierujących 
przedsiębiorstwem. Wydaje się jednak, że nie można apriorycznie przyjąć, iż żadna 
informacja tego rodzaju nie będzie miała związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
dlatego też każdy przypadek będzie trzeba rozpatrywać ad casum. Potencjanie każdy 
rodzaj informacji może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a ograniczenia w tym 
względzie przewidywać może jedynie ustawa i dobre obyczaje. Dlatego też sposoby 
oszukiwania klientów, wyłudzania VAT, wytwarzania produktów, które są niezgodne 
z prawem lub dobrymi obyczajami (np. tzw. dopalaczy) nie będą traktowane jako ta-
jemnica przedsiębiorstwa. Jak wynika z art. 11 ust. 2 u.z.n.k., aby informacja została 
uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi łącznie spełniać następujące przesłanki:
1) być poufna, 
2) posiadać wartość gospodarczą, 
3)  zostać poddana odpowiednim działaniom mającym na celu utrzymanie stanu po-

ufności.

sprawcą naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Ze względu na transponowanie dyrektywy 2016/943 
kwestia bezpośredniego stosowania TRIPS w znakomitej części ulega dezaktualizacji. 

7  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 73.
8  S. Gogulski, S. Sołtysiński, Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2019, nb. 8, www.sip.legalis.pl.

9  Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 10 lipca 2002 r., XVII Ama 78/01.
10  S. Gogulski, S. Sołtysiński, Komentarz do art. 11…, nb. 8. 
11  W.J. Katner, Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną naruszeniem tajemnicy przedsiębiorcy, 
zwłaszcza w razie uznania jej za informację publiczną [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątko-
wa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 662 [za:] B. Giesen, 
Rozdział IX Wykorzystanie osiągnięć rynkowych przedsiębiorcy jako postać czynu nieuczciwej konkuren-
cji [w:] Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, red. M. Kępiński, t. 15, Warszawa 2014, nb. 21, 
www.sip.legalis.pl.
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2.1. Poufność informacji

Informacja może zostać uznana za poufną jeżeli nie jest powszechnie znana, a na-
wet łatwo dostępna dla osób zwykle zajmujących się danym rodzajem informacji. 
Nie są również objęte zakresem tajemnicy informacje powszechnie znane lub takie, 
o których zainteresowany może się sam legalnie dowiedzieć12. Najogólniej można 
powiedzieć, że informacja, która ma podlegać ochronie, nie może być częścią domeny 
publicznej. Nie traci charakteru poufnego informacja, której dysponentem jest więcej 
niż jedna osoba13. Jest to zrozumiałe, gdyż do takiej sytuacji dochodzi najczęściej. Jest 
to związane z obowiązkiem zachowania poufności przez pracowników w ramach 
jednego przedsiębiorstwa. Do ujawnienia informacji może dojść nie tylko wtedy, gdy 
cała jej treść będzie łatwo dostępna dla nieograniczonego kręgu osób, ale także wtedy, 
gdy jej zasadnicza część utraciła przymiot poufności14. Chodzi o taką część danych, 
która pozwala na odtworzenie treści całości rozwiązania lub jego kluczowego aspektu. 
Dlatego nie może być mowy o ustaniu stanu tajemnicy, jeśli ujawniona została część 
rozwiązania, która ma znaczenie poboczne i w związku z tym nie pozwala na pozna-
nie reszty (wciąż poufnych) danych15. Istnieje spór co do tego, na jaką skalę należy 
badać poufność informacji. Istnieje stanowisko mówiące o „światowym” wymiarze 
stanu poufności16. Z kolei o potrzebie badania poufności w skali właściwej dla rynku 
geograficznego i asortymentowego przedsiębiorcy mówi prof. E. Nowińska17, argu-
mentując to tym, iż właśnie na tym rynku materializują się interesy przedsiębiorcy.

2.2. Wartość gospodarcza informacji

Chronione są tylko rozwiązania przedstawiające wartość gospodarczą. Na pewno będą 
to takie informacje, których wartość można przedstawić za pomocą pieniądza (wartość 
stricte majątkowa). Natomiast należy także dopuścić ochronę informacji o charakte-
rze niemajątkowym, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić renomie przedsiębiorcy, 
bądź takich, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze18. Nie jest ważne jaką realną 
wartość prezentuje dana informacja, trudno też ustalić dla niej sztywne minimum. Po-
twierdzenie tych słów można znaleźć w dyrektywie 2016/943, która w art. 2 pkt 1 lit. b 
stanowi, iż „sam fakt traktowania przez przedsiębiorcę określonych informacji jako 
poufnych może potwierdzać ich wartość gospodarczą”. Z drugiej strony motyw 14 
preambuły tej samej dyrektywy mówi, iż „definicja tajemnicy handlowej nie obejmu-
je nieistotnych informacji”, co jak się wydaje jest pewną niekonsekwencją unijnego 

12  Wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2012 r., I ACa 968/11.
13  E. Nowińska, Komentarz do art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [w:] E. Nowińska, 
K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 
2018, pkt 9, www.sip.lex.pl.

14   A. Michalak, Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, 
red. M. Sieradzka, M. Zdyb, 2016, pkt 2, LEX nr 8455.

15  Ibidem, pkt 8.
16  Ibidem, nb. 7.
17  E. Nowińska, Komentarz do art. 11…
18  B. Giesen, op.cit., nb. 3.
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ustawodawcy. Tak niefortunne sformułowania obu przepisów nakładają na sądy obo-
wiązek wyznaczania granic istotności i to od nich w znacznej mierze będzie zależeć 
co należy uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, a co nie. 

2.3. Działania w celu zachowania poufności 

Poufności informacji musi towarzyszyć aktywność przedsiębiorcy podjęta w celu utrzy-
mania informacji w tajemnicy. U.z.n.k. mówi o „podjęciu, przy zachowaniu należytej 
staranności, działań w celu utrzymania ich w poufności”. Użyty zwrot wydaje się nie-
adekwatny z racji tego, że w ujęciu cywilistycznym zachowanie należytej staranności 
jest miarą staranności wymaganej w realizacji zobowiązania przez dłużnika. Dlatego 
też należy interpretować ten zwrot tak samo jak przed nowelizacją u.z.n.k. z 4 września 
2018 r., gdzie przepis mówił o podjęciu „niezbędnych działań”19. Taka też interpretacja 
jest zgodna z TRIPS i dyrektywą 2016/943. Chodzi więc o podjęcie rozsądnych dzia-
łań, które są wyznaczane przez charakter danej informacji, jak i wielkość i możliwości 
przedsiębiorcy. Mowa tutaj zarówno o działania o charakterze faktycznym (blokady in-
formatyczne, kontrola dostępu etc.), jak i prawnym (np. zawarcie umowy o zachowaniu 
poufności, zastrzeżenia kary umownej w umowie o pracę). Wyższa wartość tajemnicy 
będzie wymagała lepszych i bardziej zaawansowanych środków do jej ochrony.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa a know-how

Tajemnica przedsiębiorstwa nie jest jedynym terminem używanym dla oznaczenia 
chronionych informacji. W języku biznesu, ale też doktrynie i orzecznictwie czę-
sto używa się określenia know-how. Pojęcie to nie ma jednego znaczenia i zdarza 
się, że jest ono używane zamiennie dla tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast taka 
praktyka jest nieuzasadniona, gdyż desygnatami obu tych pojęć mogą być odmienne 
informacje. W polskiej doktrynie know-how definiuje się jako zdolność, wiedzę lub 
umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności20. 
Owe „zdolności, wiedza, umiejętności” mogą być poufne lub jawne21. Jak wskazuje 
E. Wojcieszko-Głuszko „z jednej strony know-how jest pojęciem szerszym aniżeli 
tajemnica przedsiębiorstwa, gdyż obejmuje ono także jawną wiedzę i doświadczenie, 
a z drugiej strony jest ono jednocześnie pojęciem węższym, gdyż tajemnicą przedsię-
biorstwa objęte są również informacje nienadające się do praktycznego stosowania 
(np. ślepe uliczki)”22. Z tego wynika, że oba te pojęcia występują w relacji krzyżowania. 
Sama dyrektywa 2016/943 rozróżnia już w samym swoim tytule „niejawne know-how” 
i „niejawne informacje handlowe”. 

19  S. Gogulski, S. Sołtysiński, Komentarz do art. 11…, nb. 10.
20  S. Sołtysiński, Projekty wynalazcze [w:] System wprawa własności intelektualnej. Prawo wynalaz-
cze, t. III, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław 1990, s. 63.

21  E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna know-how, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
3/2002, Zakamycze 2002, s. 146 i nast.

22  Ibidem.
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4. Charakter prawny tajemnicy przedsiębiorstwa

W polskiej doktrynie od dawna toczy się spór o charakter prawny tajemnicy przed-
siębiorstwa. Tradycyjny pogląd, który dominuje w literaturze, mówi, iż dysponentowi 
takich informacji nie służy prawo podmiotowe, a jest on chroniony jedynie pośrednio 
przez u.z.n.k.23, która chroni określone stany faktyczne, a sam przedsiębiorca jest tylko 
i wyłącznie beneficjentem takiego stanu rzeczy. Zdaniem prof. E. Traple przeciwko 
konstrukcji prawa podmiotowego przemawia zbyt mały stopień skonkretyzowania 
owego dobra24. Natomiast zdaniem prof. Sołtysińskiego i Gogulskiego art. 11 u.z.n.k. 
określa wystarczająco precyzyjnie przedmiot i treść prawa przedsiębiorcy. Powołują 
się oni m.in. na argument, że są dobra, które są uznawane za prawo podmiotowe, 
a odznaczają się dużo mniejszym stopniem skonkretyzowania (np. dobra osobiste)25. 
Wydaje się, iż przyporządkowanie tajemnicy przedsiębiorstwa jako prawa podmioto-
wego wydaje się trafne i autor artykułu przychyla się do poglądu prof. Sołtysińskiego 
i Gogulskiego. Co więcej, konstrukcja prawa podmiotowego do tajemnicy przedsię-
biorstwa pozwala na uznanie tego prawa za mienie w rozumieniu art. 64 Konstytu-
cji RP26. Prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa jest prawem własności intelektualnej 
o charakterze bezwzględnym, lecz niewyłącznym, ponieważ może ono przysługiwać 
jednocześnie kilku osobom27. Chodzi tutaj zarówno o sytuację, gdy mamy wielu wła-
ścicieli przedsiębiorstwa, jak i sytuację, gdy określone rozwiązanie zostało niezależnie 
i legalnie odkryte przez innego przedsiębiorcę, który również jest zainteresowany jego 
ochroną oraz eksploatacją. Warte podkreślenia jest to, iż podmiotem chronionym przez 
art. 11 u.z.n.k. jest tylko i wyłącznie przedsiębiorca. 

5. Potrzeba ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Nie ulega wątpliwości, że ochrona prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa nie może 
poprzestać jedynie na ochronie materialnoprawnej, gdyż taka ochrona jest jedynie 
iluzoryczna. W uzasadnieniu jednego z wyroków sędzia Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych stwierdził, że „historię (…) wolności stanowi w dużym zakresie histo-
ria procedury”. To krótkie stwierdzenie pokazuje jak ważne są normy proceduralne, 
dzięki którym tak naprawdę ożywają normy materialnoprawne. Również europejski 
ustawodawca dostrzega prawdziwość tej tezy, dając temu przykład w motywie 24 dy-
rektywy 2016/943: 

Perspektywa ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego czę-
sto zniechęca prawowitych posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa do wszczynania postępo-
wania sądowego w celu ochrony swoich tajemnic przedsiębiorstwa, zagrażając tym samym 

23  Ibidem.
24  E. Traple, Ochrona informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w ZNKU a ochrona tajemnic 
ujawnionych w trakcie negocjacji, Dodatek do MoP 2003, nr 21, s. 10.

25  S. Gogulski, S. Sołtysiński, Komentarz do art. 11…
26  Ibidem, nb. 19.
27  Ibidem.
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skuteczności przyjętych środków ogólnych, procedur i środków prawnych. W związku 
z tym, z zastrzeżeniem wprowadzenia odpowiednich gwarancji prawa do skutecznego 
środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego, konieczne jest ustanowienie szczegóło-
wych wymogów mających na celu ochronę poufności tajemnicy przedsiębiorstwa będą-
cej przedmiotem sporu na czas postępowania sądowego wszczętego w celu zapewnienia 
jej ochrony. Taka ochrona powinna pozostać w mocy po zakończeniu postępowania sądo-
wego oraz do czasu upublicznienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa28. 

Oczywiście myśl przewodnia tego motywu dotyczy w równym stopniu postępowań 
przed organami władzy publicznej. Nie ulega wątpliwości, iż zachowanie poufności 
tajemnicy przedsiębiorstwa będzie się wiązało z ograniczeniem fundamentalnej zasady 
każdego postępowania sądowego czy administracyjnego, jaką jest jawność. Została ona 
wyrażona w art. 45 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej29, który stanowi że „wy-
łączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron 
lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie”. Zasada jawności 
występuje wespół z innymi kluczowymi zasadami. W postępowaniu administracyj-
nym – z zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu, równości stron, budzenia 
zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej, informowania oraz prawdy 
obiektywnej. Zaś w postępowaniu cywilnym z zasadą dyspozycyjności, kontradyktoryj-
ności oraz również równości stron. Rola ustawodawcy jest niebagatelna, ponieważ musi 
on znaleźć złoty środek, aby wyważyć wszystkie te zasady wraz z prawem do tajemnicy 
przedsiębiorstwa, aby to ostatnie pozostało bez uszczerbku, a jednocześnie, aby druga 
strona miała zapewnione wszystkie najważniejsze konstytucyjne prawa – w tym prawo 
do sprawiedliwego procesu (art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu cywilnym

Przedsiębiorca chcący dochodzić sądowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa musi 
wykazać – zgodnie z ogólną zasadą rozkładu ciężaru dowodu – że informacje, których 
ochrony się domaga i których ujawnienia nie chce, mają status tajemnicy przedsiębior-
stwa. Musi on również wykazać, że podjął działania wymagane ustawą o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (o których była mowa wyżej) oraz że naruszyciel nielegalnie 
lub sprzecznie z dobrymi obyczajami wykorzystał te informacje30. Ciężko jest udo-
wodnić przesłanki ochrony stawiane przez u.z.n.k. nie wyjawiając przy tym owych 
informacji poufnych. Trudno jest też dysponować dowodem naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa przez drugą stronę mając na względzie charakter praw własności 

28  Dyrektywa Parlamentu i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawne-
go know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. UE. Dz.U. L 157/1 z 15.6.2016).

29  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z 2001, 
Nr 28, poz. 319, z 2006, Nr 200, poz. 1471, z 2009, Nr 114, poz. 946).

30  A. Michalak, Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, 
red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2016, s. 440.
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intelektualnej. Powstaje więc pytanie, czy sąd może zastosować w tym względzie do-
mniemanie faktyczne z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.)31. 
Artykuł ten stanowi, że sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych 
faktów. Orzecznictwo jest w tym zakresie niejednorodne, chociaż większość sądów 
przyjmuje taką możliwość. Na pewno na akceptację nie zasługuje orzeczenie SA w Po-
znaniu, który stwierdza, iż „z faktu, że pozwany był pracownikiem i że po ustaniu 
stosunku pracy prowadził działalność konkurencyjną, obejmującą czynności analo-
giczne, jak podczas zatrudnienia, nie wynikały żadne, działające na korzyść powoda 
domniemania faktyczne lub prawne, zwalniające go z obowiązku dowodzenia, że do-
szło do wypełnienia przez pozwanego hipotez przepisów art. 11 u.z.n.k.32”. Jak słusz-
nie twierdzi A. Michalak „zasady doświadczenia życiowego wskazują, że w przypadku 
wykonywania przez pracownika identycznej lub zbliżonej pracy na rzecz konkurenta 
swojego byłego pracodawcy, może dojść do naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa. 
W szczególności jeżeli nowy podmiot, do którego przechodzi pracownik, niemal 
od razu rozpoczyna taką działalność jak były pracodawca, bez potrzebnego czasu 
na zdobycie rynku, pozyskania klientów czy stosownego know-how”33. W tym duchu 
można również znaleźć orzeczenia Sądu Najwyższego, który stwierdza, że na pod-
stawie doświadczenia życiowego, zdroworozsądkowego rozumowania oraz ustalo-
nych faktów można przyjąć domniemanie faktyczne naruszenia tajemnicy przedsię-
biorstwa34. Również fakt przesłania sobie przez pracownika poufnych dokumentów 
pracodawcy na prywatną skrzynkę mailową, tuż przed terminem ustania stosunku 
pracy, może wskazywać na naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa35. Na aprobatę za-
sługuje również orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który przyjął naruszenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie zeznań świadków, stwierdzając, iż „zasada 
swobodnej oceny dowodów odnosi się do wszystkich środków dowodowych”36. 

Równie ważnym problemem jest ochrona informacji poufnych w trakcie prze-
biegu procesu w taki sposób, aby nie doszło do ich ujawnienia. Niestety, znajdujące 
się w k.p.c. regulacje pozwalające na efektywną ochronę tych informacji, a przy tym 
pozwalające zachować gwarancje procesowe, są niewystarczające i nie zmieniła tego 
transponowana do porządku prawnego wspomniana już dyrektywa 2016/943. Natu-
ralnie poprawiła ona trochę tę sytuację. Na gruncie samego k.p.c. przepisem ogra-
niczającym jawność jest art. 153 § 11 k.p.c., który stanowi, że „sąd na wniosek strony 
zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą 
być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa”. Jak wynika 

31  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018, poz. 2432, 
z 2019, poz. 60).

32  Wyrok SA w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 r., I ACa 887/10, LEX nr 898663.
33  A. Michalak, Komentarz do art. 11…
34  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 176/13, LEX nr 1331477.
35  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2011 r., II PK 59/14, LEX nr 15003256.
36  Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 15 listopada 2012 r., I ACa 1024/12.
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z przepisu, odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych z uwagi 
na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa następuje wyłącznie na wniosek strony, która 
jest dysponentem tych informacji. Wniosek ten strona powinna odpowiednio uza-
sadnić, w tym wskazać charakter poufnej informacji. Należy się opowiedzieć za taką 
wykładnią, ponieważ nie nakłada ona na stronę obowiązku przedstawienia informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a jedynie ich rodzaj, co już powinno po-
zwolić sądowi na ocenę, czy rozwiązania o takim charakterze mogą się mieścić w de-
finicji z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Ponadto wnioskujący powinien wykazać istnienie także 
pozostałych przesłanek z art. 11 u.z.n.k. – czyli przede wszystkim wskazać podjęte 
działania mające na celu utrzymanie informacji w poufności37. Odbycie posiedzenia 
przy drzwiach zamkniętych oznacza, że nie będzie ono dostępne dla publiczności . 
Krąg podmiotów, które mogą być obecne na sali, wyznacza art. 154 k.p.c. i są to stro-
ny, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator 
oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Należy podkreślić, że posiedzenie przy 
drzwiach zamkniętych pozostaje posiedzeniem jawnym, jednakże jego przebieg jest 
niedostępny dla osób „z zewnątrz”. Obecne przepisy dotyczące postępowania zwy-
kłego nie pozwalają na wyłączenie jawności wewnętrznej, tj. wzajemnie między stro-
nami procesu, co mogłoby prowadzić np. do ograniczenia wglądu strony w materiał 
dowodowy. Jednakże dyrektywa 2016/943 dodała art. 23 ust. 3, który mówi, że:

karze określonej w ust. 1 (tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2) podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemni-
cę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czyn-
nościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej kon-
kurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt 
takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy. 

Taka zmiana jest z pewnością zmianą pożądaną i jest to dobry krok w kierunku 
skuteczniejszej ochrony informacji poufnych. W takim przypadku za uzasadnione 
wydaje się również zobligowanie sądu prowadzącego postępowanie, w którym wystę-
puje kwestia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, do poinformowania uczestników 
o zakazie z art. 23 ust. 3 u.z.n.k. Byłoby to zarówno z korzyścią dla dochodzącego 
ochrony oraz dla osób pozostających na sali rozpraw – te zostałyby zarówno zdyscy-
plinowane, jak i poinformowane o obowiązkach na nich ciążących i konsekwencjach, 
które grożą za złamanie zakazu z art. 23 ust. 2 u.z.n.k. Przepis ten, będący obecnie 
lex specialis, na pewno lepiej spełni swój cel niż wcześniej powoływany w tego typu 
sytuacjach art. 241 § 2 Kodeksu karnego38, który mówi, że publiczne rozpowszechnia-
nie informacji z rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności stanowi występek. 

Przedsiębiorcy w ramach postępowania cywilnego mogą chronić swoje tajemnice tak-
że na podstawie art. 261 § 2 k.p.c., stanowiącego, że „świadek może odmówić odpowiedzi 

37  M. Olczyk, Komentarz do zmiany art. 479(10) Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej przez 
Dz.U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1699 [w:] Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 2008, LEX nr 7848.

38  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018, poz. 1600, 2077).
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na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymie-
nionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą 
i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwał-
ceniem istotnej tajemnicy zawodowej”. Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie dotyczy 
wyłącznie świadka39. Tajemnicą zawodową są pewne informacje, które osoba wykonująca 
określony zawód pozyskała w związku z jego wykonywaniem40. Obowiązek zachowania 
tajemnicy musi wynikać z przepisów ustawowych41. Tajemnica przedsiębiorstwa może 
być jednocześnie tajemnicą zawodową, ale podstaw do odmowy odpowiedzi na pytanie 
powinno się szukać „w narażeniu na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową”, gdyż 
rozpatruję tutaj sytuację, kiedy dysponent informacji jest przesłuchiwany w charakterze 
świadka. Więc szkoda ta musi dotyczyć świadka lub jego bliskich i musi mieć charak-
ter bezpośredni, a nie czysto hipotetyczny42. Świadkiem może być tylko osoba fizyczna, 
z wyłączeniem osób wymienionych w art. 259 k.p.c. Powstaje problem, gdy w charakterze 
świadka przesłuchiwany jest pracownik, który jest w posiadaniu poufnych informacji. 
Wydaje się, że jest on zobowiązany odpowiedzieć na pytania dotyczące poufnych infor-
macji. Nie może on w takim wypadku powołać się na prawo odmowy zeznań z art. 261 
§ 2 k.p.c., gdyż pracownik nie musi być i zazwyczaj nie jest „osobą bliską” w rozumieniu 
art. 261 § 1 k.p.c. Wydaje się, że w takiej sytuacji jedynym wyjściem na uniknięcie wyja-
wienia tajemnicy przedsiębiorstwa jest zastosowanie zasady in dubio pro protectione przez 
sąd. Na wniosek uprawnionego powinien on stosować wykładnię, która będzie dążyła 
do możliwie maksymalnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Według prof. Sołtysiń-
skiego i Gogulskiego wszelkie luki w przepisach szczegółowych konkretnych procedur, 
które dotyczą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny być wypełniane w zgodzie 
z konstytucyjną zasadą ochrony własności oraz innych praw majątkowych, tak aby za-
pewnić realną ochronę informacji poufnych43. Warto na sam koniec zacytować orzeczenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że „sposobem gwarantującym 
prowadzenie postępowania w sprawie zawarcia umowy (…) z zachowaniem uczciwej 
konkurencji będzie takie jego prowadzenie, które nie dopuści do przekazania, ujawnie-
nia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę usługodawcy”44. Wyrok ten 
nie dotyczy żadnej z procedur sądowych, ale wskazuje na zdroworozsądkowe podejście, 
mające na celu otrzymanie poufnych informacji w tajemnicy.

39  K. Flaga-Gieruszyńska, Komentarz do art. 261 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 
red. A. Zieliński, Warszawa 2017, nb. 5, www.sip.legalis.pl.

40  E. Rudkowska-Ząbczyk, Komentarz do art. 261 [w:] E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks Postępowania 
Cywilnego, nb. 19.

41  Ibidem.
42  Ibidem.
43  S. Gogulski, S. Sołtysiński, Komentarz do art. 11…
44  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r., II GSK 264/10.
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7. Zakończenie 

Na początku artykułu starałem się zwięźle przedstawić pojęcie tajemnicy przedsię-
biorstwa na gruncie znowelizowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Definicja tego pojęcia oraz spełnienie określonych przesłanek wyrażonych w art. 11 
ust. 2 u.z.n.k. mają fundamentalne znaczenie dla ochrony proceduralnej informacji 
niejawnych. Potrzeba ochrony poufnych informacji gospodarczych została już dawno 
dostrzeżona w wielu ustawodawstwach, a mimo to ciągle jest niedoskonała, mimo 
wielu prób poprawy sytuacji. Również najnowsza dyrektywa 2016/943, moim zdaniem, 
nie spełnia pokładanych w niej wcześniej nadziei i nie wprowadza fundamentalnych 
zmian. W zasadzie narzędzia proceduralne, mające chronić tajemnice przedsiębiorstwa 
przed wyjawieniem w celu ich efektywniejszej prawnomaterialnej ochrony, nie zostały 
poszerzone na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. A przecież to było celem 
dyrektywy. Na pewno pozytywnym aspektem jest wprowadzenie art. 23 ust. 3 u.z.n.k., 
który wprowadził „nową” sankcję na strony postępowania. Nie jestem jednak przekona-
ny co do rzeczywistej skuteczności tego przepisu, którego zakres wydaje się zbyt wąski. 
Nie można natomiast nie docenić starań unijnego ustawodawcy w celu uszczelnienia 
systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest to na pewno dobry pierwszy krok. 
Ponieważ, jak napisano w motywie dyrektywy, know-how i informacje są walutą go-
spodarki opartej na wiedzy oraz zapewniają przewagę konkurencyjną.

*  *  *

The Concept of Corporate Secret and Its Protection 
in Polish Civil Procedure – Selected Issues

This article aims to present current Polish regulation in the field of legal protection of trade se-
crets. At the beginning author will discuss the meaning of this term and after that he will elab-
orate the legal nature of it. He will also try to show relation between „trade secrets” and „know-
how”. Then he will describe what legal instruments are availible for a businessmen to protect 
their trade secrets in Polish civil court. At the end, author will present if the EU directive 
2016/943 solved procedural problems that should help to protect trade secrets. 
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