
Oznaczenie sprawy: ZA.271.89.2020             Załącznik nr 4 do umowy 
                             Załącznik nr 18 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
Dane osoby składającej oświadczenie: 

Nazwisko  
Imię  

Dotyczy umowy: 
Numer umowy  
Nazwa Wykonawcy  

Treść oświadczenia: 
1.Zobowiązuję się do:  

a) zachowania poufności informacji niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1429 z późn. zm.), udostępnionych mi przez Urząd Miejski w Gliwicach lub pozyskanych 
samodzielnie, w związku z realizacją zadań wynikających z zawartej umowy;  
 
b) wykorzystania informacji niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 
z późn. zm.), wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy;  
 
c) zapewnienia przestrzegania zasad, o których mowa w lit. a) i b) przez osoby, z pomocą 
których będę umowę wykonywać lub którym wykonanie umowy powierzę.  

 
2.Oświadczam, że:  

a) poniosę wobec Urzędu odpowiedzialność (również finansową) w przypadku naruszenia 
niniejszego zobowiązania;  
 
b) rozumiem znaczenie art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub 
przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się 
w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, 
gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.”;  
 
c) rozumiem znaczenie art. 120 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z którym: „W razie wyrządzenia przez 
pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie 
trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”;  
 
d) rozumiem znaczenie art. 474 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) zgodnie z którym: „Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne 
działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.”.  

 
3.Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo.  
 
IV. Data i podpis osoby składającej oświadczenie: 
 
Data:……………………………………. 
 
Podpis:………………………………….. 
 


