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TP 004: JAK W 5 MINUT UTWORZYĆ W FIRMIE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

To jest transkrypcja podcastu „Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak chronić i rozwijać swoją 

przewagę konkurencyjną”, przygotowana dla osób, które lubią czytać. 

Wersji audio możesz posłuchać na moim blogu lub w dowolnej aplikacji do słuchania 

podcastów. Zapraszam. 

 

Cześć,  

nazywam się Robert Solga, jestem radcą prawnym i autorem bloga https://tajemnica-

przedsiebiorstwa.pl/  

Witam Cię w następnym odcinku mojej audycji o tym, jak chronić swoją przewagę 

konkurencyjną. Zanim przejdę do tematu dzisiejszej audycji, chciałem wam bardzo 

podziękować za pozytywne przyjęcie mojego podcastu. Otrzymałem od was wiele miłych 

wiadomości, za które naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I muszę przyznać, że to naprawdę 

jest wspaniałe uczucie wiedzieć, że ktoś słucha tego co nagrałem, tym bardziej, że gdy 

wypuszczałem ten podcast, nie było to dla mnie oczywiste. Wśród wiadomości, które od Was 

otrzymałem, powtarzało się takie stwierdzenie, że jest to bardzo ciekawy temat, ale bardzo 

mało znany. Tak, to prawda, tajemnica przedsiębiorstwa rzeczywiście jest mało znanym 

tematem, dlatego bardzo cię proszę, udostępnij ten podcast swoim znajomym. Być może 

właśnie teraz ktoś z twoich znajomych potrzebuje tej wiedzy. 

Ten odcinek jest szczególnie ważny, gdyż opowiem w nim o tym, jak wprowadzić w firmie 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W poprzednim odcinku mówiłem o tym, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa, a teraz 

opowiem, jak ją wdrożyć.  

Jak już wcześniej mówiłem, zależy mi na tym, by jak najwięcej przedsiębiorców wiedziało, 

co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją utworzyć.  

Muszę ci powiedzieć, że jestem poruszony tym, jak często firmy nie dbają o swoje informacje 

biznesowe i nie potrafią walczyć z konkurencją ze strony swoich byłych pracowników. 

Oczywiście tajemnica przedsiębiorstwa to nie tylko pracownicy, ale życie pokazuje, że to 

właśnie pracownicy najczęściej wykorzystują cenne informacje biznesowe swoich 

pracodawców. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu mają do tych informacji najlepszy 

i najszerszy dostęp. 

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/tp001-pierwszy-odcinek-podcastu-tajemnica-przedsiebiorstwa/
https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
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Konkurencja ze strony byłych pracowników jest naturalna i tak naprawdę nie ma się co o nią 

obrażać. Trzeba się tylko do niej przygotować. 

Wszyscy wiemy, że to jest typowa sytuacja, w której z firmy odchodzi wartościowy 

pracownik, zakłada własną firmę i kieruje swoją ofertę do tych samych klientów. Sprzedaje 

im dokładnie to samo za taką samą lub nieco niższą cenę i wykorzystuje w tym swoją wiedzę 

i doświadczenie, które wyniósł z poprzedniej pracy. 

Wiele firm powstało przecież w taki sposób i to czy wykorzystanie przez pracownika 

poufnych informacji o klientach, ich potrzebach, dostawcach, ich warunkach handlowych 

oraz know-how jest zwykłą, dozwoloną konkurencją, czy też nieuczciwą konkurencją, zależy 

przede wszystkim od pracodawcy i od tego, co pracodawca zrobił w czasie zatrudnienia. 

I akurat na to, jako pracodawca, masz oczywiście wpływ, ale niestety tylko tak długo, jak 

jesteś pracodawcą. To od ciebie zależy, czy posiadane przez twoją firmę informacje będą 

stanowiły twoją własność, czyli tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też będą niczyje i każdy 

będzie mógł z nich dowolnie skorzystać. A wtedy odchodzący pracownik będzie mógł 

legalnie je wykorzystywać. 

Gdy przyjrzymy się sprawom sądowym, w których firmy pozywają byłych pracowników, to 

okaże się, że znaczna część tych spraw jest przegrywana nie dlatego, że wykorzystane przez 

pracownika informacje nie mogły być tajemnicą przedsiębiorstwa, bo najczęściej są to poufne 

i wartościowe informacje, ale dlatego, że pracodawca nie zrobił nic albo zrobił za mało, by te 

informacje objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie zastosował racjonalnych działań w celu 

zachowania poufności informacji albo nie poinformował pracowników, że jakieś informacje 

stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa. A żeby utworzyć tajemnicę przedsiębiorstwa tak 

naprawdę nie trzeba robić nic nadzwyczajnego. 

Jak już wiesz z odcinka drugiego mojej audycji (TP002) tajemnica przedsiębiorstwa to taka 

informacja, która łącznie spełnia trzy przesłanki: ma wartość gospodarczą, jest nieujawniona 

do wiadomości publicznej i przedsiębiorca przedsięwziął niezbędne działania w celu 

zachowania jej poufności.  

Bardzo często jest tak, że firmy mają wartościowe informacje, te informacje są nieujawnione 

do wiadomości publicznej, ale firmy nie podejmują tych niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności informacji, albo nawet jeżeli je podejmują, to nie mówią pracownikom, 

że te informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli nie mówią, po co to robią.  

Działania te podejmują dopiero wtedy, gdy pracownik odchodzi i zabiera klientów.  

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/czy-masz-juz-tajemnice-przedsiebiorstwa/
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I wtedy właśnie często otrzymuję telefon pod tytułem „Houston, mamy problem”. Nie wiem, 

czy oglądałeś taki film „Apollo 13”, ale jest w nim taka świetna scena, w której okazało się, 

że na statku kosmicznym jest zbyt dużo dwutlenku węgla i kosmonautom grozi zatrucie, 

a jedynym sposobem na zmniejszenie ilości tego dwutlenku węgla była wymiana filtra. 

Problem polegał na tym, że filtr był okrągły, a obudowa kwadratowa. I cała baza w Houston 

opracowywała sposób na to, by kwadratowe włożyć do okrągłego. Jest to naprawdę wspaniała 

scena, w której inżynier mówi, wysypując na stół zawartość kartonu, że teraz trzeba znaleźć 

sposób na to, żeby to kwadratowe włożyć do tego okrągłego, używając tylko tego, co jest na 

statku kosmicznym.  

Przyznam szczerze, że w takich sytuacjach często przypominam sobie tę scenę i czuję się jak 

ten inżynier, który patrzy na dwie całkowicie niepasujące do siebie części. I czasami udaje się 

włożyć to kwadratowe do tego okrągłego, a czasami niestety nie.  

Żeby uniknąć takiego uczucia, takiej naprawdę niemiłej sytuacji, proponuję ci wdrożenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa teraz, a nie wtedy, gdy pracownik będzie już na wypowiedzeniu i 

do tego na urlopie lub będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. 

W tym odcinku opowiem ci o tym, jak samodzielnie wdrożyć w firmie tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Ten podcast podzieliłem na dwie części. W pierwszej części opowiem Ci 

o tym, jak w pięć minut, czyli tak naprawdę w przerwie na kawę, możesz utworzyć w firmie 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Będzie to rozwiązanie uproszczone, ale w wielu sytuacjach wystarczające.  

Na pewno warto je zastosować, gdy masz sytuację podbramkową i nie masz możliwości 

wdrożenia tajemnicy przedsiębiorstwa w inny sposób. Potraktuj wtedy to rozwiązanie jako 

rozwiązanie tymczasowe.  

W drugiej części opowiem ci, jak wprowadzić w firmie tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli 

chcesz do tematu podejść poważnie. I pamiętaj, że wdrażając zasady ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa powinieneś cały czas mieć na uwadze to, że w ochronie informacji 

biznesowych najważniejsze jest budowanie wśród pracowników świadomości potrzeby 

ochrony tych informacji. Oczywiście procedury i środki bezpieczeństwa informacji są ważne, 

ale świadomość potrzeby zachowania poufności informacji powinna być stałym elementem 

kultury organizacyjnej firmy.  

Wszyscy wiemy, że wartościowe informacje zazwyczaj zawarte są w głowach pracowników 

i dlatego nawet najlepsze techniczne zabezpieczenia nie zapobiegną ujawnieniu tych 

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
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informacji, jeżeli pracownicy nie będą wiedzieli, jak ważne są te informacje dla firmy 

i również dla nich osobiście. 

Co do zasady pracownicy o tym wiedzą, ponieważ gdy wdrażam w firmach polityki ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa, to prawie każdy pracownik mówi, że informacje biznesowe są 

ważne i należy je chronić.  

Problem polega jednak na tym, że na co dzień pracownicy o tym zapominają i dlatego trzeba 

mówić o tym, dlaczego chronimy informację, że ujawnienie tych informacji może 

spowodować, że to konkurent złoży naszemu klientowi korzystniejszą ofertę, uzyskaj dostęp 

do naszych dostawców albo obniży koszty wytwarzania produktów, czy też zdobędzie nasze 

know-how i że konsekwencją tego będzie pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy, a co za 

tym idzie obniżenie zarobków lub nawet zwolnienia. To jest naprawdę prosty związek 

przyczynowy, a skutki czasami bywają natychmiastowe. Wiem, ponieważ widziałem to 

nieraz. 

I powiem teraz coś, co być może cię zaskoczy. Otóż pracownicy chętnie pomogę ci we 

wdrożeniu procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ zazwyczaj wiedzą, że to 

leży w ich interesie. Zwłaszcza jeżeli mają w pamięci niedawna odejście kolegi i problemy 

w firmie z tego wynikające. Musisz jednak jasno powiedzieć pracownikom, że nie 

wprowadzasz tych procedur po to, by im zaszkodzić.  

Zła komunikacja na tym etapie bardzo często powoduje zbędne napięcia w relacjach 

z pracownikami, a można tego łatwo uniknąć. I jeszcze jedno. Pewnie o tym wiesz, ale warto 

to sobie powiedzieć teraz wprost, że zrobienie jednej dużej akcji pod tytułem „wprowadzenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa”, szczególnie po odejściu jakiegoś ważnego pracownika, 

a następnie wrzucenie procedur do szuflady nie załatwia sprawy. 

W razie następnego problemu nawet nie będziesz wiedział, w której szufladzie masz 

procedury.  

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa powinna być stałym elementem kultury organizacyjnej 

firmy. OK, to teraz, po takim troszeczkę przydługim wstępie, przejdźmy do utworzenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

 

http://www.solga.pl/
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5 minut na utworzenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

W tej części opowiem Ci, jak w pięć minut utworzyć tajemnicę przedsiębiorstwa za darmo, 

w przerwie na kawę.  

W tym celu będziesz potrzebował czegoś do odliczania czasu, kubek kawy lub herbaty oraz 

komputer z programem pocztowym, żeby można było wysłać wiadomość email. Utworzenie 

prawa tajemnicy przedsiębiorstwa powinno ci zająć pięć minut i będzie cię kosztowało zero 

złotych. Zakładam, że kawę już masz, ja swoją przygotowałem sobie przed chwilą, mam 

również stoper, tak więc możemy zacząć. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, start! 

Otwórz wiadomość mailową i zatytułuj ją „tajemnica przedsiębiorstwa w naszej firmie”, 

a jako adresatów wpisz wszystkich pracowników firmy. Następnie w treści wiadomości 

napisz tak: „W naszej firmie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią w szczególności 

następujące informacje: (i tutaj podaj te rodzaje informacji, które mają dla twojej firmy 

wartość i są nieujawnione do wiadomości publicznej)”. 

Nie musisz, a nawet nie powinieneś cytować tych informacji, wystarczy, że wskażesz ich 

kategorie. Na przykład jeżeli twoją tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią receptury, to nie 

powinieneś podawać w tym momencie ich składu. 

Świetnym przykładem receptury stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, jest mieszanka 

jedenastu ziół i przypraw KFC, ale założę się, że KFC na pewno nie poddaje pracownikom 

treści tej receptury, mówi tylko, że receptury w tej firmie stanowią jej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Tak na marginesie dodam, że podobno ta receptura została niedawno 

przypadkowo ujawniona, ale takie newsy pojawiają się regularnie w okresie ogórkowym. 

Wracając do naszej listy, a tak naprawdę to do twojej listy, to przykładowo możesz napisać, 

że w twojej firmie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią w szczególności:  

• informacje o klientach, czyli kto, co, za ile i jak często od ciebie kupuje, 

• informacje o dostawcach, czyli co, od kogo i za ile kupujesz,  

• informacje o sposobach wytwarzania produktów,  

• receptury i technologia wytwarzania. 

To jest oczywiście przykład i Ty możesz podać całkiem inne informacje, ponieważ to Ty 

wiesz, co jest ważne dla twojej firmy.  

Zauważyłeś na pewno, że użyłem słowa „w szczególności” i to nie był przypadek, ponieważ 

to jest przykładowa i otwarta lista informacji, które możesz uzupełniać i zmieniać. 

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
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W każdej chwili możesz tę listę uzupełnić, nawet w sposób dorozumiany, ale tego akurat Ci 

nie zalecam, ponieważ jest bardzo trudno później udowodnić, jaką informację chciałeś objąć 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Jak już będziesz miał swoją listę, to napisz pod koniec maila, że to są informacje poufne 

i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia pracy na rzecz twojej firmy. 

I pozostała nam ostatnia czynność, czyli wysłanie wiadomości. 

Załatwione. 

Wyłączamy stoper, ja mam na swoim stoperze dwie minuty i 53 sekundy. 

Oczywiście pisanie zajmuje trochę więcej czasu niż mówienie, ale powinieneś się spokojnie 

zmieścić w pięciu minutach. 

Czy masz już tajemnicę przedsiębiorstwa?  

To oczywiście zależy. Powtórzę tutaj, że zgodnie z prawem tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowią tylko takie informacje, które mają wartość gospodarczą, są poufne i przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

Zakładam oczywiście, że te informacje mają wartość gospodarczą, ponieważ innych nie ma 

sensu chronić. Jeżeli informacje, które podałeś, są nieujawnione do wiadomości publicznej 

i stosujesz niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności, to z dużym 

prawdopodobieństwem właśnie utworzyłeś tajemnicę przedsiębiorstwa, a w każdym razie 

zrobiłeś pierwszy, naprawdę olbrzymi krok do jej utworzenia. Powiadomiłeś pracowników, że 

dany rodzaj informacji uważasz za swoją tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli wyraziłeś wolę 

objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Jak już o tym mówiłem, bardzo często jest tak że firma posiada wartościowe informacje, 

informacje te są poufne, ale nie podejmuje rozsądnych, uzasadnionych w danych 

okolicznościach działań w celu zachowania poufności tych informacji.  

Niestety weryfikacja tych działań następuje dopiero na etapie sporu sądowego. Wcześniej nie 

masz pewności, czy te informacje są twoją tajemnicą przedsiębiorstwa, czy nie. To sąd 

ocenia, czy działania były wystarczające, jest to oczywiście uzależnione od okoliczności 

sprawy i rodzaju informacji, które chciałbyś chronić. 

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
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W praktyce często jest tak, że brak tych racjonalnych, uzasadnionych w danych 

okolicznościach działań, w tym między innymi brak informowania pracowników o tym, co 

jest twoją tajemnicą przedsiębiorstwa, jest powodem oddalenia powództwa przez sąd. 

Jeżeli nie stosujesz tych racjonalnych działań w celu zachowania poufności informacji, to 

sama wiadomość mailowa do pracowników raczej nie wystarczy. Jeżeli jednak je stosujesz, to 

ta wiadomość powoduje, że wyrażasz wolę objęcia tych informacji tajemnicą 

przedsiębiorstwa. Z doświadczenia wiem, że wiele firm stosuje odpowiednie działania w celu 

zachowania poufności, lecz nie mówi pracownikom, po co to robi, że w ten sposób chroni 

swoją tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastosowanie tego uproszczonego trybu ma swoje zalety i oczywiście swoje wady. 

Zaletą jest to, że jeżeli spełnisz te trzy przesłanki, to masz tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wadą jest to, że osoby, które świadczyły pracę na podstawie stosunku pracy lub innego 

stosunku prawnego, czyli na przykład zleceniobiorcy, będą zobowiązane do respektowania 

twojej tajemnicy przedsiębiorstwa tylko w czasie zatrudnienia oraz przez okres trzech lat od 

ustania stosunku pracy. W odniesieniu do niektórych informacji może to być zbyt krótki okres 

czasu. Jeżeli więc chcesz, by pracownicy i zleceniobiorcy, czy też osoby, które świadczyły 

pracę na podstawie innego stosunku pracy, były zobowiązane do zachowania tajemnicy 

przedsiębiorstwa przez dłuższy okres niż trzy lata, musisz to wyraźnie napisać w umowie.  

Podsumowując, to uproszczone rozwiązanie zadziała tylko wtedy, gdy informacje, które 

chciałbyś objąć tajemnicą przedsiębiorstwa są poufne i jednocześnie podjąłeś niezbędne, czyli 

uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu zachowania ich poufności. 

Etapy wdrożenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

A teraz opowiem o tym, jak wdrożyć tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy chcesz to zrobić 

porządnie. Przede wszystkim zaangażowałbym w ten projekt od samego początku 

pracowników. Pomijając fakt, że pracownicy czasami lepiej od ciebie wiedzą, jakie 

informacje są ważne i jak je chronić, to poprzez uczestniczenie w tym projekcie podnosisz ich 

świadomość tego, jak ważne informacje są dla twojej firmy i dla jej bezpieczeństwa 

ekonomicznego. 
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Prace nad wdrożeniem tajemnicy przedsiębiorstwa najlepiej jest podzielić na trzy etapy: 

identyfikację informacji, które chciałbyś chronić jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zakomunikowanie pracownikom, że te informacje stanowią twoją tajemnicę przedsiębiorstwa 

i wprowadzenie działań w celu zachowania poufności informacji.  

Oczywiście ten drugi i trzeci etap mogą odbywać się równolegle. A teraz omówię te trzy 

kroki. 

Identyfikacja informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Krok pierwszy, czyli identyfikacja informacji, które chcesz objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. 

W tym etapie należy dokonać przeglądu informacji, które dla twojej firmy mają znaczenie 

gospodarcze. 

To Ty powinieneś ocenić, które informacje mają wartość gospodarczą i stanowią o Twojej 

przewadze konkurencyjnej, pozwalają ci zdobywać i utrzymywać klientów.  

Prawdopodobnie nie będzie to kawa do ekspresu, którą zużywasz na bieżąco w biurze, ale to 

oczywiście Ty musisz ocenić.  

Chodzi tu o takie informacje, które są nieujawnione do wiadomości publicznej, czyli są 

poufne i do tego mają wartość gospodarczą.  

Ewentualnie takie, które mają wartość gospodarczą i które sam udostępniasz do wiadomości 

publicznej, ale możesz tego zaprzestać. Jeżeli te informacje obejmiesz poufnością, czyli 

przestaniesz je udostępniać, to z biegiem czasu staną się twoją tajemnicą przedsiębiorstwa. Na 

przykład jeżeli zaprzestaniesz publikowania na stronie internetowej informacji o tym, kto jest 

Twoim klientem, to nowi klienci, którymi się nie chwalisz na tej stronie, mogą być już objęci 

tajemnicą przedsiębiorstwa. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma tej informacji w Internecie 

w innym miejscu, na przykład nie startujesz w zamówieniach publicznych, ponieważ wtedy 

informacje o tym, kto jest twoim klientem stanowi informację publiczną. 

Przykłady potencjalnych tajemnic przedsiębiorstwa znajdziesz w artykule na moim blogu, 

zatytułowanym właśnie w ten sposób - „Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa”. Ten wpis jest 

bardzo szczegółowy i tak naprawdę stanowi checklistę do wdrożenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa we własnej firmie. 

Nie chciałbym tu omawiać poszczególnych przykładów informacji, żeby nie zabałaganić tego 

podcastu, a i tak ten podcast już jest troszeczkę dłuższy, niż zazwyczaj i mam nadzieję, że 

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/przyklady-tajemnic-przedsiebiorstwa/


 

www.solga.pl 

www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl   9 

TP 004: JAK W 5 MINUT UTWORZYĆ W FIRMIE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

wytrwasz do końca, niemniej musisz wiedzieć, że te informacje, które mogą stanowić 

tajemnicę przedsiębiorstwa, występują w każdym obszarze działalności firmy. 

Mam tu na myśli takie obszary jak: sprzedaż i marketing, dostawcy i podwykonawcy, 

produkcja, badanie i rozwój, zatrudnienie i HR, kontrola jakości czy dział finansów. 

Oczywiście nie każda firma ma wszystkie te obszary, natomiast każda firma ma klientów 

i informacje o nich. Możesz nie produkować, możesz nie prowadzić prac badawczo-

rozwojowych, ale klientów musisz mieć. W tym artykule na moim blogu, do którego Cię 

odsyłam, znajdziesz przykłady informacji stanowiących potencjalne tajemnice 

przedsiębiorstwa, przypisane do poszczególnych obszarów działalności firmy. Łatwo jest 

sprawdzić, czy taki rodzaj informacji występuje w twojej firmie. Tak jak powiedziałem - 

gotowa checklista. 

Komunikacja – to jest moja tajemnica przedsiębiorstwa, powiedz to! 

Krok drugi to komunikacja, czyli wyrażenie woli objęcia tych informacji tajemnicą 

przedsiębiorstwa. Jeżeli już wiesz, jakie informacje mają dla ciebie wartość i chcesz je objąć 

tajemnicą przedsiębiorstwa, to powiedz to. 

Powiedz to wszystkim odbiorcom tych informacji, czyli pracownikom, zleceniobiorcom 

i innym osobom. 

Po prostu powinieneś wyrazić wolę objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Osoby, które otrzymują od twojej firmy informacje muszą wiedzieć o tym, że te informacje 

stanowią twoją tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, nawet wbrew swoim 

najlepszym intencjom, mogą te informacje ujawnić lub wykorzystać. Dlatego informuj o tym, 

że jakieś informacje stanowią twoją tajemnicę przedsiębiorstwa. 

I w zasadzie wystarczyłoby to tylko powiedzieć, ale niestety ustna forma przekazu ma to do 

siebie, że nie pozostawia dowodu, chyba że dowód z przesłuchania świadków. A ten dowód 

jest bardzo niepewny i lepiej na nim nie polegać. Dlatego w celach dowodowych stosuje się 

tak zwane oświadczenie lub umowę o zachowaniu poufności. 

Każdy dowód na piśmie jest lepszy od formy ustnej. Również wiadomość mailowa jest 

wystarczająca, dlatego opisałem ją w tym uproszczonym sposobie wdrażania tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że taki dowód na etapie sporu jest bezcenny, jeszcze nie zdarzyło 

mi się, by pozwany pracownik przyznał, że jakieś informacje stanowiły tajemnicę 

przedsiębiorstwa swojego pracodawcy. 

http://www.solga.pl/
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Zabezpieczenie, czyli działania w celu zachowania poufności 

Krok trzeci to działania w celu zachowania poufności informacji. Prawo mówi, że należy 

podjąć rozsądne w danych okolicznościach działania w celu zachowania poufności 

informacji. Rozsądne, a nie wszystkie możliwe. Jest to tak zwana zasada relatywnej 

tajemnicy. 

Te działania mają zmierzać do osiągnięcia takiego stanu, w którym osoby trzecie, chcąc 

zapoznać się z informacją, muszą doprowadzić do wyeliminowania zastosowanych przez 

ciebie mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wypływem danych. 

Sądy przyjmują, że nie chodzi tu o jakieś nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, lecz 

o zastosowanie jedynie zabezpieczeń niezbędnych, wręcz minimalnych na określonym polu 

pozyskiwania danych. 

Na przykład w jednym z wyroków sąd uznał, że w odniesieniu do danych przechowywanych 

na komputerach, wystarczający jest indywidualny login i hasło. Ale oczywiście wszystko 

zależy od tego, o jakich danych mówimy i jak są przetwarzane. 

Jakie zatem są to działania?  

Są to działania prawne, organizacyjne i informatyczne. Checklistę działań w celu zachowania 

poufności informacji znajdziesz w moim artykule o zasadzie relatywnej tajemnicy.  

Nie będę teraz omawiać poszczególnych działań, gdyż zajęłoby to nam bardzo dużo czasu, ale 

chciałbym ci zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne zasady, tak naprawdę podstawowe 

zasady, jeżeli chodzi o ochronę informacji. 

Pierwsza z nich, to dostęp do informacji na zasadzie „need to know”, czyli udostępnianie 

informacji tylko tym osobom, którym są one potrzebne do wykonywania pracy i tylko 

w takim zakresie, w jakim są one im rzeczywiście potrzebne. Chodzi tu o to, by ważna 

informacja nie była znana w firmie osobom, które nie potrzebują do niej dostępu w celach 

służbowych. 

Przykładem działania takiej zasady w systemie informatycznym są skrojone na miarę 

poziomy dostępu, czyli takie, które nie pozwalają na to, by pracownik pogrzebał sobie 

w obszarze, który nie jest mu potrzebny do wykonywania pracy. 

Na przykład pracownik działu handlowego nie musi widzieć cen zakupu i na odwrót, 

pracownik z działu zaopatrzenia, nie musi znać cen transakcyjnych, upustów i historii 

sprzedaży.  

http://www.solga.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
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Druga zasada to zasada puzzli. Polega ona na podzieleniu kompletu informacji, na przykład 

składu receptury, w taki sposób, by jedna osoba nie znała całości. Wówczas odejście jednego 

pracownika nie spowoduje ryzyka utraty całej receptury czy procesu produkcji. 

Przykładem stosowania tej zasady, którego osobiście nie lubię, ale niech już jest, jest sposób, 

w jaki Coca-Cola chroni swoją recepturę. Podobno nie ma jednej osoby, która zna całą 

recepturę. Została ona podzielona na części i jedna osoba zna tylko jej część, dopiero jeżeli 

złoży się te wszystkie części w całość, czyli pozbiera puzzle, to mamy całość receptury. 

To są dwie bardzo ważne zasady, te, które przed chwilą ci omówiłem, przy czym powinieneś 

pamiętać, że standardem powinno być oświadczenie albo umowa o zachowaniu poufności 

oraz stosowanie loginów i haseł. 

Do tego warto dodać inne zabezpieczenia, na przykład hasła do ważnych dokumentów, 

oznaczanie dokumentów klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” lub podobną, kontrolowanie 

przemieszczania się gości po firmie, na przykład poprzez stosowanie przepustek przy wejściu 

na teren przedsiębiorstwa i przypisanie do gościa opiekuna na terenie firmy, stosowanie 

ograniczeń dostępu do pomieszczeń czy trzymanie najważniejszych dokumentów, na 

przykład receptur, w sejfie albo trzymanie najważniejszych informacji w komputerach, które 

nie są podłączone do Internetu. 

To wyliczenie jest oczywiście przykładowe i jest wiele innych sposobów ochrony informacji. 

Pamiętaj przy tym, że te działania, które masz podjąć, mają być rozsądne w danych 

okolicznościach. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach wystarczy jedno lub dwa 

zabezpieczenia, a w innych wymagane będzie niestety zastosowanie kilku środków 

bezpieczeństwa informacji. 

W każdym przypadku to sąd będzie w razie sporu oceniał, czy zastosowano wystarczające 

środki bezpieczeństwa, dlatego warto zrobić więcej niż to niezbędne minimum. Chciałbym 

też podkreślić, że są to podstawowe działania. 

Dobrze jest mieć dodatkowe procedury, choćby na okoliczność zatrudniania i zwalniania 

pracowników. Są to naprawdę newralgiczne momenty z punktu widzenia bezpieczeństwa 

firmy. W następnych odcinkach będę jeszcze o tym mówił. Jednym z takich ważnych 

elementów rozstawania się z pracownikiem jest tak zwane „exit interview”, ale tak jak 

wspomniałem, będziemy o tym jeszcze mówić. Więcej na temat relatywnej tajemnicy 

informacji i działań w celu zachowania poufności przeczytasz oczywiście w artykułach na 

moim blogu. 
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To wszystko na dzisiaj. Tradycyjnie w notatkach na moim blogu znajdziesz linki do 

artykułów, o których wspominałem w tym odcinku. Artykuły te pozwolą ci samodzielnie 

sprawdzić, czy masz tajemnicę przedsiębiorstwa, a jeżeli jej nie masz, to wprowadzić od 

początku krok po kroku. Jeżeli uznasz, że potrzebujesz w tym pomocy, to oczywiście chętnie 

ci pomogę, ale pamiętaj, że na moim blogu znajdziesz wszystko, co jest ci potrzebne do 

samodzielnego wprowadzenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Samodzielne wprowadzenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa nic nie kosztuje, a korzyści z tego docenisz w dniu, w którym 

jeden z twoich najcenniejszych pracowników złoży wypowiedzenie. 

I jeszcze jedno. Napisz, proszę, ile czasu zajęło ci wdrożenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Jestem ciekaw, czy udało ci się zejść poniżej pięciu minut. Jeżeli uznasz, że ten podcast może 

komuś pomóc, to prześlij mu proszę link do tego odcinka albo udostępnij na Facebooku, 

Twitterze lub LinkedIn. Bardzo proszę również, zostaw recenzję w iTunes lub tam, gdzie 

słuchasz mojego podcastu. Napisz, co ci się podoba, co sądzisz o tym podcaście lub co 

proponujesz zmienić, albo na przykład zaproponuj jakiś temat następnego odcinka. Bardzo Ci 

dziękuję za wysłuchanie tej audycji i do usłyszenia. Pozdrawiam, Robert Solga.  
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