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Porozumienie między Fundacją im. Stefana Batorego 

i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A w sprawie wdrożenia 

„Paktu Uczciwości” w ramach zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie 

robót wraz projektowaniem  

na linii nr 1 Warszawa - Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie; 

 

zawarte w Warszawie, dnia ………….………….  2016 roku,  

 

pomiędzy 

 

Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 

Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101194, NIP 5261046481, REGON 002188077, 

zwaną dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez: 

 

 ………………………. ………………………. - ………………………. ………………….. 

 

………………………. ………………………. - ………………………. ………………….. 

 

a 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, kapitał zakładowy 16 

684 838 000,00 w całości wpłacony, zwaną dalej „Spółką” reprezentowaną przez: 

 

………………………. ………………………. - ………………………. ………………….. 

 

………………………. ………………………. - ………………………. ………………….. 

 

dalej zwane Stronami.  

 

Preambuła 

 

W 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej ogłosiła 

konkurs na realizację w krajach członkowskich Unii Europejskiej pilotażu Paktów Uczciwości 

(Integrity Pacts), instrumentu wypracowanego przez organizację Transparency International 

Secretariat z siedzibą w Berlinie, którego głównym celem jest zapobieganie nadużyciom w 

procedurach zamówień publicznych.  

 

Do udziału w pilotażu zostały zaproszone instytucje wdrażające i instytucje organizujące 

zamówienia publiczne w ramach projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych 

i funduszy spójności ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Zaproszenie do 

składania ofert otrzymały również organizacje społeczne, jako że integralnym elementem 

każdego Paktu Uczciwości jest współpraca między instytucjami publicznymi organizującymi 

przetargi i partnerami społecznymi, których głównym zadaniem jest monitoring procedur 

zamówień i realizacji inwestycji. Na konkurs zgłoszenia z Polski złożyły m.in. złożyły 

Ministerstwo Rozwoju (wówczas Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), które zaproponowało 
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objęcie Paktem projekt inwestycji drogowych oraz projekt inwestycji kolejowych. Fundacja 

także złożyła stosowne dokumenty, jako organizacja społeczna zainteresowana 

współtworzeniem paktu i monitorowaniem jego realizacji.  

 

W dniu 13 października 2015 r. Komisja Europejska zdecydowała  o objęciu Paktem projektu 

dotyczącego kolei, wybrała również Fundację jako partnera społecznego pilotażu paktu 

uczciwości. Ministerstwo Rozwoju włączyło się w realizację projektu w porozumieniu z 

Zarządem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, czego wyrazem było Memorandum podpisane w 

dniu 19 listopada 2015 r. przez Fundację i Spółkę oraz parafowane przez Ministerstwo Rozwoju.  

 

Konsekwencją działań strony rządowej, reprezentowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Komisji 

Europejskiej, Transparency International Secreatriat, Spółkę oraz Fundację jest wspólne 

przystąpienie do realizacji Projektu Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding 

EU funds, Phase II, nr umowy grantu: 2015CE16BAT098 (Pakty Uczciwości – mechanizm 

obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II), finansowanego przez Komisję 

Europejską.  

 

Celami działań realizowanych przez strony w ramach Projektu jest: 

1) zbadanie możliwości wykorzystania Paktów Uczciwości w celu ochrony środków UE 

przed nadużyciami i korupcją, przy zachowaniu prawidłowej, sprawnej i terminowej 

realizacji projektów objętych Paktem; 

2) zbadanie możliwości wykorzystania Paktów Uczciwości do zwiększenia przejrzystości 

i odpowiedzialności w trakcie wydatkowania środków UE, z funduszy strukturalnych 

i spójności; 

3) uzyskanie oszczędności w trakcie udzielania zamówień poprzez poprawę konkurencji; 

4) zwiększenie zaufania obywateli do władz i zamówień rządowych; 

5) budowanie dobrej reputacji instytucji zamawiających oraz wykonawców; 

 

Zamówieniem inwestycyjnym monitorowanym w pełni w ramach Projektu, decyzją Komisji 

Europejskiej, zostało wskazane zamówienie na wykonanie robót z projektowaniem na linii nr 1 

Warszawa - Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie (dalej w skrócie „Zamówienie”). 

Strony będą dążyć również, aby w umowie z Inżynierem (określenie z Warunków 

Kontraktowych FIDIC i projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE) dla 

nadzoru nad Zamówieniem, wprowadzić zapisy w zakresie przestrzegania przez Inżyniera 

wypracowanych przez Strony reguł Paktu Uczciwości oraz uwzględnienia ich  w działaniach 

informacyjno-promujących przewidzianych w ramach Projektu. 

 

W celu realizacji Projektu zostanie zawartych kilka porozumień między różnymi stronami. 

Niniejsze Porozumienie jest pierwszym z tych porozumień i ma na celu określenie praw 

i obowiązków Fundacji i Spółki na etapie przygotowania, wszczęcia, prowadzenia, udzielenia 

i realizacji Zamówienia.  

 

§ 1. 

Definicje. 

Strony nadają następujące znaczenie pojęciom używanym w niniejszym Porozumieniu: 

1. Pakt Uczciwości – porozumienie (lub zbiór cząstkowych porozumień), którego celem jest 

zapewnienie przejrzystości i rozliczalności oraz prewencja nadużyć w ramach realizacji 

konkretnego zamówienia publicznego. Stronami porozumienia (zbioru porozumień) 

są zamawiający, wykonawcy oraz partnerzy społeczni, których głównym zadaniem jest 

monitorowanie przestrzegania standardów przejrzystości i prawidłowości przy realizacji 
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zamówienia.  

2. Projekt – projekt  Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding EU funds, 

Phase II,  nr umowy grantu: 2015CE16BAT098 (Pakty uczciwości – mechanizm 

obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II), finansowany przez Komisję 

Europejską; 

3. Fundacja – Fundacja im. Stefana Batorego; 

4. Spółka - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

5. Porozumienie – niniejsze Porozumienie; 

6. Konsultant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 

prawnej upoważniona przez Fundację, której zadaniem jest udział w monitorowaniu procesu 

przygotowania, wszczęcia, prowadzenia, udzielenia i realizacji Zamówienia. Strony nie 

wykluczają udziału kilku Konsultantów (projektanta, prawnika, etc.) angażowanych do 

poszczególnego etapu  Zamówienia lub jego części;  

7. SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, opracowana w celu udzielenia Zamówienia; 

8. ustawa PZP – ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 

2015 r.  poz. 2164 ze zm.); 

9. wykonawca – (pisany z małej litery) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

Zamówienia lub  która złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

10. Wykonawca – (pisany z dużej litery) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie Zamówienia, zawarła ze Spółką umowę o realizację 

Zamówienia; 

11. Zamówienie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 

Spółkę, którego przedmiotem jest wykonanie robót wraz z projektowaniem na linii nr 1 

Warszawa - Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie; 

 

§ 2. 

Postanowienia Ogólne. 
1. Strony zobowiązują się do realizacji niniejszego Porozumienia z uwzględnieniem celów 

Projektu i poszanowaniem interesów drugiej Strony. 

2. Spółka zobowiązuje się do umożliwienia monitorowania, zgodnie z założeniami Paktu 

Uczciwości, przez Fundację i Konsultanta procesów przygotowania, wszczęcia, 

prowadzenia, udzielenia oraz realizacji Zamówienia. 

3. Fundacja zobowiązuje się, że Konsultant, pracownicy Konsultanta delegowani do udziału 

w realizacji Paktu Uczciwości oraz przedstawiciele Fundacji uczestniczący w procesie 

przygotowania, wszczęcia, prowadzenia, udzielenia oraz realizacji Zamówienia, będą 

przestrzegać wymagań i regulacji prawnych i wewnętrznych Spółki związanych z 

udzielanym Zamówieniem.  

4. Spółka zobowiązuje się przekazać Fundacji wymagania i regulacje, o których mowa w ust. 3 

powyżej oraz każdorazowo informować Fundację o zmianach w tych regulacjach w trakcie 

realizacji niniejszego Porozumienia.  

5. Fundacja, Konsultant, Spółka oraz ich pracownicy lub współpracownicy zobowiązani są do 

wyłączenia się w przypadku powstania konfliktu interesów. Za konflikt interesów rozumie 

się sytuacje, gdy bezstronna i obiektywna realizacja zadań w ramach Projektu jest zagrożona 

z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub 

jakiekolwiek inne interesy, w szczególności  takie, w których Fundacja, Konsultant, Spółka 

lub ich pracownicy i współpracownicy: 

1) ubiegają się o realizację Zamówienia; 
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2) udzielają swojego potencjału wykonawcom lub podwykonawcom startującym 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

3) ubiegają się o zamówienie na Inżyniera dla nadzoru nad Zamówieniem; 

4) udzielają swojego potencjału wykonawcom lub podwykonawcom startującym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera dla nadzoru nad Zamówieniem; 

5) znajdują się w sporze sądowym ze Spółką.  

6. Fundacja będzie wymagać od Konsultanta złożenia oświadczeń w zakresie ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub powzięcia podejrzenia konfliktu 

interesów Strony poinformują się wzajemnie w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji 

o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując 

w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej 

szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów. Każda ze Stron 

może zarekomendować drugiej Stronie podjęcie odpowiednich działań. Do czasu usunięcia 

konfliktu interesów druga Strona może wstrzymać się z realizacją niniejszego 

Porozumienia. Poprzednie dwa zdania dotyczą również sytuacji określonych w § 5 ust. 1 

pkt. 6) lit. b), c) i e). 

8. Każda ze Stron odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników lub osób 

z pomocą których wykonuje niniejsze Porozumienie.  

9. Strony oświadczają, iż posiadają i stosują wewnętrzne regulacje w zakresie przepisów 

antykorupcyjnych. 

 

§ 3. 

Terminy. 
1. Porozumienie niniejsze realizowane jest od dnia jego zawarcia do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (lub innego równoważnego dokumentu) dla Zamówienia.   

2. Dokumenty, informacje i opinie określone w niniejszym Porozumieniu, Strony będą 

przekazywać sobie bezzwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. W przypadku gdy 

dokumenty i informacje nie będą mogły być przekazane bezzwłocznie, Strony zobowiązane 

są do przekazania dokumentów, informacji i opinii w najwcześniejszym z możliwych 

terminów z uwzględnieniem celów Projektu i poszanowaniem interesów drugiej Strony. 

 

§ 4. 

Koszty. 
1. Fundacja ponosi koszty udziału w Projekcie swoich przedstawicieli, pracowników, 

Konsultanta i ewentualnych innych ekspertów.  

2. Fundacja oświadcza, iż koszty wskazane w ust. 1 powyżej finansowane są przez Komisję 

Europejską w ramach realizacji Projektu. 

3. Koszty Stron związane z przekazywanymi sobie dokumentami, drukami, rysunkami, 

zawiadomieniami, wykorzystywanymi programami, udziałem w realizacji Projektu 

i Zamówienia  ekspertów Stron,  etc. ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

 

§ 5. 

Szczegółowe zobowiązania Stron. 
1. Do praw i obowiązków Spółki, poza innymi szczegółowo określonymi niniejszą umową 

należy: 

1) informowanie Fundacji o harmonogramie realizacji Zamówienia, zaawansowaniu 

w realizacji harmonogramu oraz o zmianach w tym harmonogramie; 

2) na etapie przygotowania Zamówienia przekazanie Fundacji informacji o: 

a) trybie udzielenia Zamówienia, 

b) zakładanym harmonogramie realizacji,   
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c) określeniu przedmiotu Zamówienia, 

3) na etapie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia: 

a) zapewnienie udziału nie więcej niż trzech osób ze strony Fundacji lub Konsultanta  

w pracach komisji przetargowej Zamówienia. Osoby te będą brać udział w pracach 

komisji przetargowej na zasadzie członka komisji bez prawa głosu; 

b) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do korespondencji z wykonawcami 

na etapie sprzed składania ofert (tj.: pytań wykonawców, odpowiedzi 

Zamawiającego, zmian do ogłoszenia o Zamówieniu, zmian do SIWZ, pytań i 

odpowiedzi z ewentualnego zebrania wykonawców); 

c) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi bieżącego dostępu do protokołu 

z postępowania; 

d) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do złożonych wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jeżeli do udzielenia Zamówienia będzie 

stosowany tryb  przetargu ograniczonego) i ofert; 

e) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do korespondencji z wykonawcami 

na etapie oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

(jeżeli do udzielenia Zamówienia będzie stosowany tryb  przetargu ograniczonego) i 

oceny ofert (pytania do wniosku/oferty, wezwania do uzupełnienia wniosku/oferty, 

wezwania do wyjaśnienia ceny, wyjaśnienia i uzupełnienia wykonawców);   

f) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do rekomendacji komisji 

przetargowej w sprawie oceny ofert (wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia 

wykonawców i odrzucenia ofert); 

g) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do składanych przez wykonawców 

dokumentów po czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

h) przekazanie Fundacji i Konsultantowi SIWZ wraz z załącznikami 

4) na etapie udzielenia Zamówienia: 

a) przekazanie Fundacji kopii umowy podpisanej z Wykonawcą; 

b) przekazanie Fundacji kopii dokumentów formalnych składanych przez Wykonawcę 

przed podpisaniem umowy (tj.: kopii gwarancji należytego wykonania umowy, 

uprawnień do wykonywania określonych czynności przez personel skierowany 

do realizacji Zamówienia, umowy konsorcjum oraz dokumentów wymaganych w 

SIWZ);   

5) na etapie realizacji Zamówienia: 

a) przekazanie Fundacji kopii zmian umowy o realizację Zamówienia wraz 

z korespondencją towarzyszącą (tj. przykładowo: wniosek o zmianę, ustalenie 

Inżyniera, protokół konieczności, etc.); 

b) przekazanie Fundacji kopii umów z podwykonawcami oraz wniosków 

Wykonawcy zawarcie takich umów; 

c) informowanie Fundacji o roszczeniach Zamawiającego i Wykonawcy w okresach 

miesięcznych z zapewnieniem  przekazania kopii dokumentacji towarzyszącej dla 

przypadków wybranych przez Fundację.; 

d) umożliwienie Fundacji lub Konsultantowi wizytacji na placu budowy. 

6) na każdym etapie: 

a) zwrócenie się do Fundacji o wyrażenie opinii o danej czynności związanej 

z Zamówieniem; 

b) wskazanie Fundacji niewłaściwego zachowania przez Fundację, Konsultanta lub 

osób  realizujących Pakt Uczciwości z ich strony; 

c) wskazanie Fundacji na zachowanie skutkujące konfliktem interesów po stronie 

Fundacji, Konsultanta lub osób  realizujących Pakt Uczciwości z ich strony; 

d) otrzymywanie kopii raportów tworzonych przez Konsultanta lub inne osoby 
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na zlecenie Fundacji  związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie 

Zamówienia lub realizacją Zamówienia; 

e) wnioskowanie do Fundacji o zmianę Konsultanta lub innej osoby działającej 

na zlecenie Fundacji; 

f) zwrócenie się do Fundacji o przekazanie informacji (tj. nazwie lub imieniu 

i nazwisku) o osobie Konsultanta lub innej osoby działającej na zlecenie Fundacji, 

z zachowaniem zasad poufności opisanych w § 6 poniżej; 

g) zapewnienie możliwości nieskrępowanego i anonimowego sygnalizowania każdej 

ze Stron niniejszego Porozumienia potencjalnych naruszeń przepisów i regulacji 

wskazanych w §2 ust. 9 Porozumienia . W przypadku otrzymania przez Spółkę 

informacji w powyższym zakresie, Spółka zobowiązana jest poinformować o 

powyższym Fundację;  

h) informowanie Fundacji o przypadkach nadużyć i podejrzeń nadużyć w zakresie 

realizacji Zamówienia oraz o działaniach podjętych przez Spółkę, żeby im zapobiec 

i ograniczyć ich negatywne konsekwencje; 

i) zagwarantowanie, że czynności związane z Zamówieniem na każdym etapie będą 

wykonywane przez osoby przestrzegające zasad bezstronności i obiektywizmu; 

j) przekazywanie na wniosek Fundacji informacji o wydatkach związanych 

z organizacją Zamówienia (zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, przygotowanie 

studium wykonalności, etc.), o personelu biorącym udział w przygotowaniu, 

wszczęciu, prowadzeniu, udzielenia i realizacji  Zamówienia, czy wykonującym 

usługi pomocnicze dla Spółki w zakresie Zamówienia; 

k) przekazywanie Fundacji innych informacji związanych z realizacją Projektu lub 

Zamówienia, w szczególności wyników kontroli wewnętrznej Spółki, kontroli 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, kontroli Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych , audytów Komisji Europejskiej, itp. 

2. Do praw i obowiązków Fundacji oraz Konsultanta, poza innymi szczegółowo określonymi 

niniejszą umową,  należy w szczególności: 

1) występowanie z wnioskami o przekazanie przez Spółkę informacji o wyjaśnienia  

w harmonogramie realizacji Zamówienia, stanie zaawansowania realizacji 

harmonogramu oraz o zmianach w powyższym; 

2) otrzymywanie kopii dokumentów wskazanych w ust. 1 powyżej; 

3) realizacja przy udziale Konsultanta, pracowników Fundacji oraz innych osób 

działających na zlecenie Fundacji działań przewidzianych dla Fundacji w ust. 1 

powyżej; 

4) zobowiązanie Konsultanta, pracowników Fundacji oraz innych osób działających 

na zlecenie Fundacji do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących przy 

udzielaniu Zamówienia oraz złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności; 

5) zobowiązanie Konsultanta, pracowników Fundacji oraz innych osób działających 

na zlecenie Fundacji do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności oraz o 

podleganiu lub nie wyłączeniu z postępowania o Zamówienie na podstawie przesłanek 

określonych w art. 17 ustawy PZP (lub adekwatnych przepisów obowiązujących w 

przyszłości); 

6) wyłączenie Konsultanta, pracowników Fundacji oraz innych osób działających 

na zlecenie Fundacji z udziału w procedurze udzielenia i realizacji Zamówienia 

w przypadku zaistnienia w stosunku do tych osób przesłanek określonych w art. 17 

ustawy PZP (lub adekwatnych przepisów obowiązujących w przyszłości); 

7) przedkładanie na życzenie Spółki opinii o prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia; 

8) przekazywanie Spółce otrzymanych od Konsultanta, pracowników Fundacji lub innych 
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osób działających na zlecenie Fundacji raportów o prowadzonym postępowaniu 

o Zamówienie; 

9) wskazanie Spółce potencjalnie niewłaściwego zachowania ze strony członków komisji 

przetargowej lub innych osób zaangażowanych w postępowanie o udzielenie 

Zamówienia; 

10) informowanie opinii publicznej o przebiegu postępowania o Zamówienie (na etapie 

wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienie) – z zachowaniem 

zasad jawności i terminów udostępniania informacji określonych w ustawie PZP, 

po uprzednim zaopiniowaniu przez Spółkę; 

11) Fundacja ani Konsultant nie podlegają poleceniom Spółki z wyjątkiem poleceń/zaleceń 

porządkowych związanych z prowadzonym Zamówieniem; 

12) W przypadku otrzymania informacji w trybie § 5 ust. 1 pkt 6) ppkt h) zd. 1 przez 

Fundację, Fundacja poinformuje o powyższym Spółkę z zachowaniem ochrony 

anonimowości informatora. 

13) przekazanie Spółce do wglądu końcowego raportu merytorycznego z realizacji Projektu 

oraz końcowego raportu ewaluacyjnego oraz uwzględnienie zdań odrębnych Spółki 

w treści ostatecznych wersji niniejszych dokumentów.  

3. Fundacja i Spółka zobowiązują się do współpracy przy opracowaniu kolejnego elementu 

Paktu Uczciwości. Strony na tym etapie nie przesądzają, czy będzie to oddzielne 

porozumienie stanowiące załącznik do SIWZ na Zamówienie, czy też będą to konkretne 

zapisy wprowadzone do projektu umowy stanowiącej element SIWZ dla Zamówienia. 

4. Fundacja i Spółka zobowiązują się do współpracy i uzgadniania wszystkich działań 

informacyjno-promujących (nie ujętych powyżej w ust. 2 pkt 10) związanych z realizacją 

Porozumienia. 

 

§ 6. 

Poufność. 

1. Strony Porozumienia oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego 

Porozumienia, zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji chronionych uzyskanych przy realizacji niniejszego Porozumienia, w 

szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Porozumienia, wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 

informacji. 

3. Wykorzystanie informacji określonych w ust. 1 w innych celach, niż określonych 

w Porozumieniu, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej ze Stron. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów 

kontrolnych. 

5. Nie są uznawane za chronione informacje, które: 

1) stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego obowiązki Stron Porozumienia, albo 

2) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, 

której informacja dotyczy. 

6. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji chronionych wyłącznie dla tych pracowników 
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lub współpracowników Strony, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności 

na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Porozumienia. 

7. Fundacja zobowiązana będzie do zapoznania się z aktualną „Polityką Bezpieczeństwa 

Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-

Ibi-1a” zwaną dalej SZBI-Ibi-1a, której treść jest zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego www.plk-sa.pl oraz stosowania jej postanowień, w szczególności 

wynikających z treści § 12. 

8. Fundacja ponosi odpowiedzialność za osoby, które w jej imieniu wykonują powierzone 

zadania, szczególnie za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem tych osób, oraz 

za zachowanie przez nie w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, powziętych 

w związku z realizacją niniejszego Porozumienia oraz przestrzeganie zapisów dokumentu 

„Polityki Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 

Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnego na stronie internetowej 

Spółki: www.plk-sa.pl. 

9. Fundacja zobowiązana będzie do podpisania zobowiązania do zachowania tajemnicy 

przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie, którego otrzyma imienne 

upoważnienie do dostępu do tajemnicy przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 

w przypadku gdy w trakcie realizacji Porozumienia, będzie mieć dostęp do danych, 

opracowań, dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania, wszczęcia, 

prowadzenia, udzielenia oraz realizacji Zamówienia zwanych dalej Informacjami, 

stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 

lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2058 z późn. zm) prowadzonego przez Spółkę. 

10. Fundacja zobowiązana będzie do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku 

z realizacją Porozumienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.), Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania  danych 

osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w tym zawarcia stosownej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy w trakcie realizacji 

Porozumienia będzie przetwarzać dane osobowe ze zbiorów prowadzonych przez Spółkę. 

 

§ 7. 

Wypowiedzenie Porozumienia.  

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia Strona wypowiadająca 

powinna  powiadomić pisemnie o takim zamiarze drugą Stronę i przedstawić swoje 

stanowisko w przedmiocie wypowiedzenia.   

3. Wypowiedzenie Porozumienia dochodzi do skutku z dniem doręczenia go drugiej Stronie.   

4. Fundacja jest upoważniona do rozwiązania niniejszego Porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rezygnacji Komisji Europejskiej z realizacji Projektu lub 

z finansowania Projektu.  

 

 

 

 

 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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§ 8. 

Postanowienia końcowe. 

1.  Bieżąca komunikacja prowadzona będzie w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną lub 

pisemnie, faxem lub według wyboru danej Strony. W celu realizacji powyższego Strony 

podają następuje dane teleadresowe: 

1) dla Spółki: tel. nr /34/ 376 32 83, e-mail. renata.krok@plk-sa.pl , 

faks nr /34/370 52 40, adres: ul. Boya Żeleńskiego 7/9 p. 9, 42-200 Częstochowa; 

2) dla Fundacji: tel. nr /22/ 536 02 00 e-mail. mwaszak@batory.org.pl , faks nr /22/ 536 

02 20, adres: ul. Sapieżyńska 10A, 02-215, Warszawa;  

2.  Do bieżących kontaktów Strony wskazują następujące osoby: 

1) dla Spółki: Pani Jolanta Pawluk, tel. nr +48 600 084 011, +48 71 717 33 51, e-mail. 

jolanta.pawluk@plk-sa.pl , adres: ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław 

2) dla Fundacji: Pan Marcin Waszak, tel. nr /22/ 536 02 57, e-mail: 

mwaszak@batory.org.pl , faks nr /22/ 536 02 20 adres: Sapieżyńska 10A, 00-215 

Warszawa 

3.   Przedstawicielami Stron na potrzeby realizacji niniejszego Porozumienia są: 

1) Spółki – Jolanta Pawluk, tel. nr +48 600 084 011, e-mail. jolanta.pawluk@plk-sa.pl; 

2) dla Fundacji: Pan Grzegorz Makowski, tel. nr +48 505 126 153, e-mail: 

gmakowski@batory.org.pl , faks nr /22/ 536 02 20 adres: Sapieżyńska 10A, 00-215 

Warszawa 

4. Kwestie związane z wypowiedzeniem lub zmianą niniejszego Porozumienia muszą być 

prowadzone pisemnie. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w tym zakresie:  

1) Spółki – ul. Boya Żeleńskiego 7/9 p. 9, 42-200 Częstochowa ; 

2) Fundacji – ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu, osoby lub danych wskazanych w poprzednich punktach. W przypadku 

braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres 

będą uważane za skuteczne. 

6.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania niniejszego Porozumienia, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu 

polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.  

 

 

Podpisy 

 

 

 

W imieniu Fundacji:        W imieniu Spółki: 
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