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Poufność w toku negocjacyjnego sposobu zawierania umów 

Streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

 Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka poufności informacji 

udostępnianych w toku negocjacyjnego sposobu zawierania umów. Analiza tajemnicy 

rokowań, w szczególności w aspekcie charakteru udostępnianych w toku negocjacji 

informacji oraz związanych z tym uprawnień obowiązków stron jest głównym celem 

niniejszej dysertacji. W pracy określony zostanie model odpowiedzialności podmiotu 

obowiązanego wraz ze wskazaniem źródła łączącego strony stosunku prawnego. 

 Rozprawa stanowi próbę wykazania, że w wyniku zastrzeżenia poufności 

udostępnionych w toku negocjacji informacji między stronami powstaje stosunek 

zobowiązaniowy, którego źródłem jest jednostronna czynność prawna, mająca 

umocowanie w art. 721 § 1 k.c. Zauważyć należy, że z wykładni art. 721 § 1 k.c. explicite 

wynika, że warunkiem niezbędnym do powstania między stronami relacji prawnej jest 

zastrzeżenie poufności. Ustawodawca nie wskazał jednak, wobec jakich informacji 

można zastrzec poufność. Przyjąć należy, że pojęcie to ma charakter autonomiczny, 

bowiem o objęciu określonych posiadających zdatność do utrzymania w tajemnicy 

danych decyduje podmiot je udostępniający. Dokonuje się to, jak wskazano, w wyniku 

złożonego zastrzeżenia poufności, stanowiącego odzwierciedlenie wewnętrznej woli 

zachowania ich w sekrecie. Z uwagi na skutki, jakie ta czynność wywołuje w sferze praw 

i obowiązków innego uczestnika obrotu prawnego, przyjąć należy, że zastrzeżenie 

poufności jest oświadczeniem woli, w wyniku którego między stronami powstaje 

stosunek zobowiązaniowy. Podmiot, któremu w takich okolicznościach udostępnione 

zostały informacje, obowiązany jest do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym 

osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów. 

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia poufności rokowań jest oparta na reżimie 

kontraktowym, z modyfikacją w zakresie roszczeń przysługujących podmiotowi 

uprawnionemu. Przysługują mu bowiem dwa alternatywne roszczenia. Może on żądać od 

drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. 
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W przypadku wystąpienia z drugim z wymienionych roszczeń, podmiot nie ma 

obowiązku wykazywania powstania szkody, co jest istotną modyfikacją 

odpowiedzialności ex contractu. 

 Podstawową metodą badawczą, która znalazła zastosowanie przy opracowywaniu 

niniejszej rozprawy doktorskiej jest metoda dogmatyczno-prawna, która umożliwiła 

prawidłowe dokonanie wykładni przepisów i wynikających z nich norm prawnych. 

Metoda ta została oparta o wykładnię językową, systemową, funkcjonalną, teleologiczną, 

a pomocniczo także historyczną. Wykorzystane zostały zatem podstawowe metody 

wykładni aktów prawnych. W pracy zastosowana została także metoda prawno-

porównawcza, w celu zestawienia regulacji prawa polskiego z odpowiadającymi mu 

regulacjami innych państw europejskich. 

 Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów wraz z podrozdziałami oraz 

zakończenia.  

 Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne umocowanie dla dalszych rozważań. 

Odnosi się on do ogólnej charakterystyki negocjacji i ich umiejscowienia w polskim 

systemie prawnym.  

 Drugi rozdział poświęcony został problematyce udostępnianych w toku rokowań 

informacji. W związku z tym zdefiniowano pojęcie informacji oraz określono przesłanki 

determinujące możliwość przypisania jej przymiotu poufnej. W dalszej kolejności 

podjęto próbę sklasyfikowania źródeł ochrony informacji udostępnianych w toku 

rokowań. Uwzględnione zostaną poglądy literatury przedmiotu i orzecznictwa, a także 

regulacje prawne zawarte w systemach wybranych państw europejskich 

z kontynentalnego kręgu kultury prawnej oraz systemu common law. Podkreślając także 

praktyczny wymiar niniejszej rozprawy analizie poddany został wewnętrzny 

i międzynarodowy obrót prawny, którym istotną rolę odgrywa ochrona tajemnicy. 

Analiza ta pogłębiona została o regulacje prawa modelowego. Rozdział ten kończy 

ustalenie relacji między informacją poufną w toku negocjacji a informacjami niejawnymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a także 

informacjami definiującymi dane osobowe, do których ochrony odnosi się 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz uzupełniająca je na gruncie 

prawa polskiego ustawa z dnia 10 maja 2017 r. o ochronie danych osobowych. 
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Pomocniczo, nastąpiło także odwołanie do informacji publicznej, w związku 

z zagwarantowaną jawnością życia publicznego i uprawnieniami podmiotów w świetle 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

 Trzeci rozdział zatytułowany został „Przesłanki ochrony informacji 

udostępnionych w toku negocjacji”. W pierwszej kolejności w rozdziale tym 

zdefiniowano stronę negocjacji, jako podmiotu udostępniającego określone informacje 

w warunkach określonych w art. 721 k.c. W dalszej części nastąpiło odniesienie do 

istotnego z tego punktu widzenia pojęcia „udostępniania” oraz określono ramy czasowe 

udostępnienia informacji, które umożliwiają objęcie jej ochroną. W rozdziale tym została 

podjęta także problematyka charakteru prawnego zastrzeżenia poufności jako warunku 

niezbędnego do objęcia określonych danych ochroną. Z uwagi na praktyczny aspekt, 

przeanalizowano także sytuację prawną podmiotu, w przypadku niezastrzeżenia przez 

niego poufności udostępnionej informacji. 

 Ostatni rozdział rozprawy poświęcony został skutkom naruszenia obowiązku 

zachowania poufności udostępnionych w toku rokowań informacji. W pierwszej 

kolejności określone zostały zachowania podmiotu, które powodują aktualizację 

odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. Mając na uwadze liczne spory w doktrynie oraz 

dorobek orzeczniczy, przy uwzględnieniu także osiągnięć innych państw europejskich, 

w rozdziale tym określony został charakter prawny odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

poufności rokowań. W dalszej kolejności przeanalizowane zostały roszczenia 

przysługujące uprawnionemu, w przypadku zachowania partnera negocjacyjnego 

w sposób sprzeczny z obowiązkiem nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom 

oraz do niewykorzystywania udostępnionych w toku negocjacji informacji dla własnych 

celów. Na zakończenie analizie zostanie poddany możliwy zbieg przepisów art. 72 k.c. 

oraz 721 k.c., jako regulacji odnoszących się do negocjacyjnego sposobu zawarcia 

umowy.  

 Rozprawa uwzględnia stan prawny na 1 marca 2021 r.  
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Confidentiality in a negotiation way of concluding the agreement 

Summary 

 

The subject of the dissertation is the issue of confidentiality of information 

provided in the course of negotiating manner of concluding agreements. The analysis of 

the secrecy of negotiations, especially in the aspect of the character of information made 

available in the course of negotiations and related rights and obligations of the parties is 

the main objective of this dissertation. The dissertation will define the model of liability 

of the obliged entity, together with an indication of the source of the legal relationship 

between the parties. 

 The dissertation is an attempt to prove that as a result of reservation of 

confidentiality of information provided during negotiations an obligation relationship 

arises between the parties, the source of which is a unilateral legal act empowered by 

Article 721 § 1 of the Civil Code. It should be noted that the interpretation of Article 721 

§ 1 of the Civil Code explicitly implies that a necessary condition for a legal relationship 

to arise between the parties is a reservation of confidentiality. However, the legislator did 

not indicate in relation to which information confidentiality may be reserved. It should be 

assumed that this concept is of an autonomous nature, because it is the entity that makes 

the data available that has the capacity to be kept secret that decides whether certain data 

should be covered by confidentiality. This is done, as indicated, as a result of the filed 

reservation of confidentiality, reflecting the internal will to keep them secret. In view of 

the effects that this act has in the sphere of rights and obligations of another participant 

in legal transactions, it should be assumed that the reservation of confidentiality is 

a declaration of will, as a result of which an obligatory relationship is created between the 

parties. An entity to which information has been made available in such circumstances is 

obligated not to disclose or transfer it to others and not to use it for its own purposes. 

Liability for breaching the confidentiality of bargaining is based on the contractual 

regime, with a modification of the claims of the entitled entity. He is entitled to two 

alternative claims. He may demand from the other party compensation for damages or 

delivery of benefits obtained by him. In case of the latter claim the entity is not obliged 

to prove the damage, which is a significant modification of ex contractu liability.  

 The basic research method that has been applied in the development of this 

doctoral dissertation is the dogmatic-legal method, which has made it possible to correctly 

interpret the regulations and legal norms resulting from them. This method was based on 
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linguistic, systemic, functional, teleological, and auxiliary historical interpretation. Thus, 

the basic methods of interpretation of legal acts were used. A comparative legal method 

was also used in order to compare the regulations of Polish law with corresponding 

regulations of other European countries. 

 The work consists of an introduction, four chapters with subchapters and 

a conclusion.  

 The first chapter provides theoretical support for further considerations. It refers 

to the general characteristics of negotiations and their position in Polish legal system.  

 The second chapter is devoted to the issue of information made available during 

negotiations. It defines the notion of information and determines the prerequisites of 

ascribing it a confidential character. Next, an attempt to classify the sources of protection 

of information made available during the negotiations has been made. It will take into 

account the views of the literature and jurisprudence, as well as legal regulations 

contained in the systems of selected European countries from the continental circle of 

legal culture and the common law system. Emphasizing also the practical dimension of 

this dissertation, the analysis will include internal and international legal transactions, in 

which an important role is played by the protection of secrecy. This analysis is deepened 

by the regulations of model law. The chapter concludes by establishing the relationship 

between confidential information in the course of negotiations and classified information 

within the meaning of the Act of 5 August 2010 on the protection of classified 

information, as well as information defining personal data, the protection of which is 

referred to in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC 

(General Data Protection Regulation) and the Act of 10 May 2017 on the protection of 

personal data supplementing it under Polish law. Helpfully, there was also a reference to 

public information, in connection with the guaranteed openness of public life and the 

rights of entities in light of the Act of 6 September 2001 on access to public information.  

 The third chapter is entitled "The premises for the protection of information made 

available in the course of negotiations". First of all, the chapter defines a party to 

negotiations as an entity which makes certain information available under the conditions 

specified in Article 721 of the Civil Code. In the next part there is a reference to the notion 

of "making available", which is important from this point of view, and the timeframe of 

making information available, which allows for its protection, is specified. The chapter 
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also addresses the issue of the legal nature of a confidentiality reservation as a necessary 

condition for certain data to be protected. Due to the practical aspect, the legal situation 

of the subject in the case of failure to protect the confidentiality of shared information is 

analyzed. 

 The last chapter of the dissertation is devoted to the consequences of breaching 

the obligation to maintain confidentiality of the information made available in the course 

of negotiations. Firstly, the behaviors of the entity, which cause the actualization of legal 

responsibility on this account, are defined. Taking into account many disputes in doctrine 

and jurisprudence, taking into account also achievements of other European countries, 

this chapter defines legal character of liability for breach of confidentiality of 

negotiations. Then the claims of the entitled person are analyzed, if the negotiating partner 

behaves in a manner contrary to the obligation of non-disclosure and non-transmission to 

other persons, and not to use the information provided during the negotiations for his own 

purposes. Finally, a possible concurrence of the provisions of Article 72 of the Civil Code 

and Article 721 of the Civil Code, as regulations pertaining to the negotiating method of 

concluding an agreement, will be analyzed.  

 The dissertation takes into account the legal status as of 1 March 2021.  

 


