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Wykaz piktogramów

— Zapamiętaj
(ważne informacje, o których należy pamiętać)

— Porada eksperta
(wskazówki autora)
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I. Umowa o zakazie konkurencji w czasie
trwania stosunku pracy
1. Komentarz
Pracownik na kilku etatach, zleceniobiorca poszukujący dodatkowego zajęcia nie są rzadkością na rynku pracy. Odnosi się to również do pracowników, którzy korzystając ze zdobytego doświadczenia, podejmują działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy. Jednak pracownik lub były
pracownik nie może prowadzić takiej działalności ani świadczyć pracy na
rzecz konkurencji w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji.
Kodeks pracy określa warunki zawarcia tej umowy oraz wynikające
z niej prawa i obowiązki stron. Umowa o zakazie konkurencji może być
zawarta na czas trwania stosunku pracy lub na okres po jego zakończeniu.
W tym drugim przypadku stroną umowy może być tylko pracownik mający
dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę. Ponadto pracownik ma ograniczoną możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy także wówczas, gdy nie zawarł umowy o zakazie konkurencji.
Omawiany wzór dotyczy umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas
trwania stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika w części B, tak jak umowa
o pracę (§ 6 pkt 2 ppkt 2 lit. j rozp. MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

1.1. Forma umowy
Zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie w drodze pisemnej
umowy.
Zakazu konkurencji nie można wprowadzić za pomocą jednostronnych
oświadczeń pracodawcy, np. w obwieszczeniu czy przepisach wewnętrznych (regulamin pracy, układ zbiorowy pracy). Ogólne postanowienia dotyczące zakazu konkurencji mogą jednak znaleźć się w układzie zbiorowym
pracy lub w regulaminie pracy.
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