Załącznik nr 2
do zaproszenia do składania ofert -wzór umowy
Umowa nr ………….
zawarta w z dniu ……… ………… roku w ................., zwana dalej Umową, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów, jednostką budżetową
z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom, posiadającą
NIP 948-257-51-51,

reprezentowanym przez ……………….. – ………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………….. z siedzibą w ….…. i adresem …………, posiadającym NIP……….. wpisanym
do CEIDG/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ………….. pod numerem
………., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości …….. zł, reprezentowanym przez
…………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”.
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem

umowy

jest

opracowanie

Instrukcji

eksploatacji

urządzeń

elektroenergetycznych, zwanej dalej „Instrukcją” .
2.

Szczegółowo przedmiot umowy określono w Opisie przedmiotu zamówienia, który
stanowi Załącznik Nr 1.

3.

Wykonawca przekaże instrukcję Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej na płycie DVD, pliki z rozszerzeniem *.doc i *.pdf

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie ze stanem prawnym
uwzględniającym zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830) oraz inne zmiany przepisów prawa, które
zostaną opublikowane w trakcie realizacji niniejszej umowy.

5.

Zamawiający w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, udostępni Wykonawcy
dokumentację techniczną niezbędną do procesu opracowania instrukcji tj. schematów,
opisów, DTR urządzeń.

§2
Termin i sposób realizacji umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
w terminie do 40 dni od daty zawarcia Umowy.

2.

Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy opracuje i przekaże instrukcje
do akceptacji Zamawiającego.

3.

Zamawiający w terminie 3 dni zgłosi Wykonawcy, zastrzeżenia lub zaakceptuje
instrukcje, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.

4.

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do ich poprawy w terminie 3 dni od przekazania uwag, z zachowaniem terminu,
o którym mowa w ust. 1.

5.

Umowę uważa się za wykonaną po podpisaniu Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi brutto…………
zł (słownie: ………złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do
umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury, będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń Protokół
Odbioru stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując, jako nabywcę „Centrum
Informatyki Resortu Finansów”.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Centrum Informatyki Resortu Finansów.
§4
Prawa autorskie
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy, przenosi na

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Instrukcji oraz wszelkich innych utworów
wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że w dniu wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu

przysługiwać będą majątkowe prawa autorskie do Instrukcji oraz innych utworów w
zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca zapewnia ponadto, że
posiadane przez niego prawa nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że nie
zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw
własności intelektualnej.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Instrukcji oraz utworów wskazanych w ust.

1 obejmuje nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie korzystanie i
rozporządzanie utworami na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek

ograniczeń,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,
3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany

w utworze,
4) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na

których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub
części utworu lub jego kopii,
5) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może

upoważnić do tego osoby trzecie.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, przenosi na

Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa
w ust. 1, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz
wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu
dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca zapewni, by posiadacze autorskich praw osobistych do utworów nie

wykonywali ich w stosunku do Zamawiającego.

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na Zamawiającego

przechodzi prawo własności nośnika na którym dany utwór został utrwalony i przekazany
Zamawiającemu.
8. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw

pokrewnych, przenoszonych na podstawie Umowy i w sposób przez nią przewidziany nie
będzie naruszało żadnych praw osób trzecich.
9. Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych

z naruszeniem autorskich praw majątkowych utworów powstałych w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym
związanych, na następujących zasadach:
1) W zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego

(przystąpi do postępowania po jego stronie) w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią
przeciwko Zamawiającemu roszczenia z tytułu naruszenia przez utwory dostarczone na
podstawie Umowy chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru
użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego
lub praw autorskich;
2) Jeżeli dostarczone utwory wytworzone przez Wykonawcę faktycznie naruszać będą

prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji w sposób
pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie przez Zamawiającego bez naruszania
prawa osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego na swój koszt odpowiednią licencję
na produkty dotknięte naruszeniem a także w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich
zostały zasądzone od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem.
§5
Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji
dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych Zamawiającego oraz danych osobowych jego pracowników uzyskanych
od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy przekazania
tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi Wykonawca
posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć
dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia,
że żaden pracownik Wykonawcy i inna osoba, którą będzie się posługiwać przy

wykonywaniu Umowy, otrzymująca informacje, o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych
informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio
wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania
Umowy, a także po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych.
5. Jeżeli podczas realizacji Umowy zaistnieją przypadki wymagające przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z danymi
osobowymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), zwane
dalej „RODO” ). W takim przypadku Strony podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów
kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które:
1)

wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę;

2)

były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego;

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich
pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy
wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności
według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera
Załącznik nr 4 do Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny
sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej
potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody od Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust 1;
b) Za opóźnienie w przedstawieniu Instrukcji eksploatacji do akceptacji Zamawiającemu,
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od
terminu określonego w § 2 ust. 2;
c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
3. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
4. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
5. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§7
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w sytuacjach przewidzianych przepisami
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach
wskazanych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie zapłaty ceny należnej z tytułu wykonanej części Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach będących umowną podstawą do odstąpienia.

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
uzasadnienia.
§8
Postanowienia końcowe
1.

Do czynności i uzgodnień wynikających lub mogących wynikać w związku
z wykonaniem umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę
Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów ds. Utrzymania Infrastruktury
Technicznej.

2.

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy, w tym do podpisania
Protokołu odbioru usługi Strony wyznaczają:
a) ……., e-mail..........., tel……..-reprezentującego Wykonawcę,
b) ……., e-mail..........., tel……..-reprezentującego Zamawiającego
z tym, że każda ze Stron może zmienić osoby upoważnione w formie oświadczenia
przesłanego drugiej Stronie w formie pisemnej.

3.

Korespondencja w formie pisemnej związana z Umową będzie kierowana do
Zamawiającego na adres: Centrum Informatyki Resortu Finansów ul. Samorządowa 1,
26-601 Radom, a do Wykonawcy na adres: …………………...

4.

Wszelkie zmiany adresu Strony wymagają zawiadomienia drugiej Strony pod rygorem
uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną.

5.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy osobie
trzeciej ani przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu do
Zamawiającego.

6.

Wszelkie zmiany Umowy z wyłączeniem ust. 2 i 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy strony
poddadzą

pod

rozstrzygnięcie

sądu

powszechnego

właściwego

dla

siedziby

Zamawiającego.
8.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

10. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 –Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru

Załącznik nr 4- Oświadczenie o zachowaniu poufności

…………………………..
ZAMAWIAJĄCY

…………………………….
WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do Umowy …………………………
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Instrukcji eksploatacji, która będzie zawierała
następujące części :
1. Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących zasilanie
zakładu:
- Linie zasilające 15kV wraz ze sprzęgłem
- Rozdzielnie SN
- Transformatory SN/nN 1600kVA
- Rozdzielnie nN
- Baterie kondensatorów 500kVar
- UPS true online 600kVA
- Agregaty prądotwórcze 2,2 MVA
- Kable n/N oraz szynoprzewody
- Automatyka i zabezpieczenia
- instalacja okołoagregatowa
2. Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
3. Instrukcję – zasady nadawania upoważnień osobom dozoru i eksploatacji zajmującym
się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
4. Instrukcję BHP- eksploatacja odbiorczych urządzeń i instalacji elektrycznych
- Rozdzielnie odbiorowe
- oświetlenie
- Urządzenia piorunochronne
- Kable i przewody odbiorcze
- szynoprzewody zasilające szafy IT
- UPS biurowe
- urządzenia odbiorowe (listwy zasilające, czajniki, zmywarki, lodówki, suszarki,
drukarki, lampki)
5. Opracowanie zasad wykonywania pomiarów zgodnie z prawem
6. Instrukcję pracy pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
PPN

7. Instrukcję BHP dla pracowników zakładu oraz podmiotów zewnętrznych świadczących
usługi serwisowe w obszarze urządzeń i instalacji
Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dna 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1830) oraz innymi przepisami prawa, które zostaną opublikowane w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, do udostępnienia
dokumentacji technicznej niezbędnej do procesu opracowania instrukcji tj. schematów, opisów,
DTR urządzeń. Zamawiający wymaga, aby schematy oraz rysunki zawarte w dokumentacji
technicznej stanowiły załączniki do Instrukcji. Zamawiający udostępni niezbędne materiały w
siedzibie Zmawiającego w dniach roboczych od 7-19, w przypadku dokumentów niezbędnych
do zamieszczenia w instrukcji udostępni ich wersję elektroniczną w postaci plików pdf.

Załącznik nr 2
do Umowy nr ……………..

Kopia Formularza ofertowego

Załącznik nr 3
do Umowy nr ……………..
Protokół Odbioru
do Umowy nr………. z dnia………………….
W

dniu

…………….

2019

r.,

potwierdza

się,

że

Umowa

została

wykonana

należycie/nienależycie* i odebrana bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami* w terminie określonym
w Umowie.
Umowa została wykonana z następującymi zastrzeżeniami:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………..
ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

…………………………….
WYKONAWCA

Załącznik nr 4
do Umowy ………………….
Centrum Informatyki Resortu Finansów
ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom
……………….., dnia ......./......./20....r.
………………………………….
Imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
Oświadczam, że zobowiązuję się do:
1) nieujawniania jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, prawnych,
organizacyjnych, budowlano-architektonicznych i planistycznych, a także danych w nich
zawartych, z którymi zapoznałam/zapoznałem się w trakcie obecności w Centrum
Informatyki Resortu Finansów, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich
źródła,
2) wykorzystania w/w informacji jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do nadzoru
lub współpracy.
Ujawnienie informacji określonych w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa.
Zostałem pouczony o treści przepisów:
1. Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 201 ze zm.)
§ 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje
objęte tą tajemnicą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. Art. 266 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. 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.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną
o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku

z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę
prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Art. 267 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej,
otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując
albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej
zabezpieczenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części
systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest
uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym
urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia
innej osobie.
4. Art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis
istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej
zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę
majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
5. Art. 268a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia
dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia
automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6. Art. 269 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym
znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania
administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo
samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo
wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie
służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych
informatycznych.
…………………………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

