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Wstęp

Umowa o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy jest specyficzn¹ umow¹ pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Podstawow¹ jej cech¹
jest swoista jednostronnoæ, tzn. pracownik ma obowi¹zek powstrzymywaæ siê
od wszelkich dzia³añ, które mog³yby naraziæ pracodawcê na szkodê, nie wolno
mu podejmowaæ pracy w konkurencyjnych firmach, wiadczyæ na ich rzecz
us³ug itp., natomiast pracodawca ma prawo wyci¹gn¹æ konsekwencje w stosunku do pracownika naruszaj¹cego te obowi¹zki. Problem konsekwencji naruszania zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy poruszany jest
najczêciej z punktu widzenia pracownika. To pracownik bowiem nara¿ony
jest na sankcje karne ze strony swego pracodawcy w sytuacji, gdy podejmie
dzia³alnoæ konkurencyjn¹. Jednak¿e w przypadku naruszenia przez pracownika postanowieñ zawartych w umowie o zakazie konkurencji podczas trwania
stosunku pracy konsekwencje ponosiæ mog¹ obie strony.
Adres/Addresse/Anschrift: mgr Krystyna Zió³kowska, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, krysia.h@wp.pl.
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1. Konsekwencje dotyczące pracodawcy

Pracodawca ponosi konsekwencje prawne naruszenia przez pracownika
umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy na podstawie
aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Konsekwencje te mog¹ byæ
natury ekonomicznej, personalnej, spo³ecznej itp.
W zale¿noci od tego, jak¹ formê dzia³alnoci konkurencyjnej podj¹³ pracownik, wystêpuje ró¿ne ryzyko dla pracodawcy. Przede wszystkim pracownik, który podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracê z innym pracodawc¹ anga¿uje w tê dodatkow¹ pracê czas, który zgodnie z kodeksem pracy
powinien powiêciæ na odpoczynek. Jakkolwiek samo dodatkowe zatrudnienie
nie jest zakazane, o ile nie jest to ewidentna dzia³alnoæ sprzeczna z interesem
pierwszego pracodawcy, to ponosi on konsekwencje takiego dzia³ania swego
pracownika. Wskazaæ nale¿y nastêpuj¹cy przyk³ad: robotnik, który w ci¹gu
dnia zatrudniony jest w zak³adzie produkcyjnym, a w nocy dodatkowo pracuje
np. jako stró¿, to jest naturalne, ¿e jego wydajnoæ pracy bêdzie maleæ. Tym
samym pracodawca mo¿e ponosiæ straty z tytu³u dodatkowej pracy zarobkowej
swego podw³adnego. Znacznie powa¿niejsze s¹ natomiast konsekwencje wynikaj¹ce z podjêcia przez pracownika dzia³alnoci konkurencyjnej w dowolnej
formie. W sytuacji, gdy pracownik pozostaj¹cy w stosunku pracy u danego
pracodawcy nawi¹zuje taki stosunek u innego, b¹d te¿ wiadczy na jego rzecz
us³ugi na podstawie umowy o dzia³o, umowy zlecenia itp., nara¿a swego pracodawcê na utratê pozycji na rynku, odbiorców, dostawców, podwykonawców.
Ponadto pracownik, który podejmuje dzia³alnoæ konkurencyjn¹ na cudzy lub
w³asny rachunek mo¿e wykorzystywaæ wiedzê, umiejêtnoci oraz niematerialne rodki pracy (technologie, pomys³y, racjonalizacje), które zdoby³ u swego
pierwszego pracodawcy. Ryzyko pracodawcy w tym przypadku polega na tym,
¿e utraci swoj¹ pozycjê na rynku, poniewa¿ konkurencyjny podmiot wykorzystuj¹c informacje przekazane przez nieuczciwego pracownika mo¿e np. unowoczeniæ swoj¹ produkcjê, obni¿yæ koszty pracy w swojej firmie i tym samym cenê produktu. Konsekwencje takiego dzia³ania prowadz¹ stopniowo do
utraty odbiorców, obni¿enia produkcji, zmniejszenia zysków firmy, a w ostatecznoci do jej upad³oci. Podobnie rzecz siê ma w sytuacji, gdy pracownik
podejmuje w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Takie same skutki mo¿e przynieæ
dzia³alnoæ polegaj¹ca na ujawnieniu osobom niepowo³anym informacji maj¹cych szczególne znaczenie dla pracodawcy. Przede wszystkim chodzi tu
o informacje na temat klientów firmy. Konsekwencj¹ ujawnienia takich informacji jest tzw. podkupowanie klientów, czyli oferowanie takich samych towarów, jak produkowanych przez pracodawcê, czêsto po cenach dumpingowych

Konsekwencje naruszenia umowy o zakazie konkurencji...

243

Studia Warmińskie 49 (2012)

w celu ich pozyskania do dalszej wspó³pracy. W takiej sytuacji dochodzi nie
tylko do naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika pozostaj¹cego
w stosunku pracy ze swym pracodawc¹ (ujawnienie szczególnie wa¿nych informacji), ale do nieuczciwej konkurencji w ogóle.
Konsekwencje, nazwane tu personalnymi, ponosi pracodawca w sytuacji,
kiedy kieruje swego podw³adnego na szkolenia w celu podniesienia jego kwalifikacji, inwestuje w jego rozwój zawodowy i oczekuje, ¿e pracownik bêdzie
wykorzystywa³ zdobyte umiejêtnoci w jego firmie. W momencie, gdy pracownik podejmuje dzia³alnoæ konkurencyjn¹ bêdzie on wykorzystywa³ te
umiejêtnoci tak¿e wbrew interesowi swego pracodawcy, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zdobyta wiedza jest jego w³asnoci¹. Dodaæ tu mo¿na równie¿ sytuacjê, w której pracownik po zdobyciu dodatkowych umiejêtnoci na koszt
swego pracodawcy, wykorzystuje je do rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci w tej
samej lub zbli¿onej bran¿y.
Pracodawca mo¿e równie¿ ponosiæ konsekwencje w sytuacji, gdy pracownik podejmuje czyny maj¹ce znamiona nieuczciwej konkurencji, a wiêc
np. u¿ywanie przez pracownika prowadz¹cego w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
oznaczeñ, wizerunków, znaków towarowych identycznych lub zbli¿onych do
tych, których u¿ywa pracodawca w celu wyrobienia u klienta b³êdnego mniemania, i¿ jest to produkt wytwarzany w firmie pracodawcy. Konsekwencje
wynikaj¹ce z tego faktu mog¹ byæ dwojakie. Pracodawca mo¿e utraciæ czêæ
swoich klientów, którzy mog¹ staæ siê odbiorcami pracownika prowadz¹cego
dzia³alnoæ konkurencyjn¹, b¹d te¿ je¿eli towar oferowany przez tego pracownika jest niskiej jakoci, nara¿a to pracodawcê na utratê zaufania u swych
odbiorców. Innym przyk³adem jest sytuacja, w której pracownik w prowadzonej przez siebie dzia³alnoci konkurencyjnej na w³asn¹ lub cudz¹ rzecz wykorzystuje wyniki badañ prowadzonych przez swego pracodawcê. Tu równie¿
konsekwencje, które mo¿e ponosiæ pracodawca s¹ ró¿ne. Pracownik mo¿e opatrywaæ swoje produkty wynikami badañ swego pracodawcy jako w³asnymi, co
w efekcie mo¿e spowodowaæ wzrost sprzeda¿y tych wyrobów kosztem produktów oferowanych przez firmê pracodawcy, albo te¿ ujawniaj¹c niektóre
wyniki badañ, prowadziæ do utraty zaufania.
Pracodawca mo¿e równie¿ ponosiæ konsekwencje dzia³añ pracownika,
o których mowa w art. 14 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1, tj. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji o swoim przedsiêbiorstwie lub pracodawcy w celu
osi¹gniêcia korzyci lub wyrz¹dzeniu szkody. W szczególnoci s¹ to informa1
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cje na temat osób kieruj¹cych przedsiêbiorstwem, wytwarzanych towarach lub
wiadczonych us³ugach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej. Ujawnianie takich informacji, je¿eli s¹ one prawdziwe, mo¿e prowadziæ do
strat finansowych przedsiêbiorstwa (np. konkurencja mo¿e obni¿yæ ceny na
oferowane przez siebie wyroby). Natomiast rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych wy¿ej wymienionych informacji szkodzi wizerunkowi firmy i prowadzi do utraty zaufania u odbiorców, a tym samym pozycji
na rynku.
2. Konsekwencje dotyczące pracownika
a) rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik, który podejmuje dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do
swojego pracodawcy narusza jeden z podstawowych obowi¹zków pracowniczych, tj. dbanie o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Kodeks pracy
poprzez wzajemne relacje pomiêdzy art. 1011 (zakaz konkurencji) i art. 100
(obowi¹zki pracownika) § 2 pkt. 4 jednoznacznie na to wskazuje. Je¿eli nawet
pracodawca nie zawar³ z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji w czasie
trwania stosunku pracy, to ju¿ na podstawie samego art. 100 k.p. pracownik
zobowi¹zany jest do pozytywnych zachowañ w stosunku do swego pracodawcy. Pracodawca z chwil¹ zawarcia z osob¹ podejmuj¹c¹ pracê w jego firmie
umowy o pracê udziela tej osobie kredytu zaufania. Wyra¿a on przekonanie, ¿e
w czasie, gdy pracownika obowi¹zuje umowa o pracê bêdzie on dok³ada³
wszelkich starañ, by firma prosperowa³a jak najlepiej, godnie reprezentowa³ j¹
na zewn¹trz, a przede wszystkim powstrzyma siê od jakichkolwiek dzia³añ
negatywnie wp³ywaj¹cych na jej dzia³alnoæ na rynku. Przytoczone wy¿ej artyku³y kodeksu pracy upowa¿niaj¹ pracodawcê do wyra¿ania takiego przekonania. Je¿eli zatem pracownik, mimo podjêcia pracy w przedsiêbiorstwie danego pracodawcy, bêdzie prowadzi³ inn¹ dzia³alnoæ, która mog³aby zostaæ
uznana za konkurencyjn¹, a w szczególnoci za nieuczciw¹ konkurencjê, to
s³uszna wydaje siê mo¿liwoæ wypowiedzenia mu przez pracodawcê umowy
o pracê, niezale¿nie od tego, na jaki okres zosta³a ona zawarta. Podobne zdanie
wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 1 lipca 1998 r.2, w którym stwierdza, ¿e
przepis art. 100 § 2 pkt. 4 k.p. nak³ada na pracownika obowi¹zek pozytywnego
zachowania siê (dzia³ania), a jednoczenie  i tym bardziej  wymaga od niego
powstrzymania siê (zaniechania) od okrelonych dzia³añ, je¿eli godz¹ one
2

Wyrok SN z 1 VII 1998 r., I PKN 218/98, OSNAPiUS 1999r., nr 15, poz. 480.
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w dobro pracodawcy. Zakaz wynikaj¹cy z tego przepisu jest szerszy (dalej
id¹cy) ni¿ ten, który jest nastêpstwem zawarcia umowy na podstawie art. 1011.
To, i¿ tego typu umowa nie zostaje w pewnych przypadkach zawarta (np.
z uwagi na brak zgody pracownika) nie oznacza, ¿e przestaje go w okrelonym
zakresie (prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej) obowi¹zywaæ powinnoæ
wynikaj¹ca z ogólnego obowi¹zku dba³oci o dobro pracodawcy (art. 100 § 2
pkt 4 k.p.), zw³aszcza je¿eli dochodzi do zachowania siê pracownika, które
mo¿e byæ kwalifikowane w kategoriach nieuczciwej konkurencji (ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub le¿y na pograniczu dzia³añ z tego
zakresu. Zatem podjêcie dzia³alnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracê na czas nieokrelony (art. 30 § 4, art. 45)
zarówno wtedy, gdy pracownik prowadzi j¹ wbrew umowie o zakazie konkurencji (art. 1011 § 1), jak równie¿ wtedy, gdy takiej umowy strony stosunku
pracy nie zawar³y. Cytowany wyrok S¹du Najwy¿szego dotyczy³ sprawy osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika kantoru wymiany walut, która przebywaj¹c na zwolnieniu lekarskim doprowadzi³a do utworzenia na tym samym
przejciu granicznym (kilka metrów od kantoru pracodawcy) kantoru w³asnego. W tej sytuacji pracodawca uzna³, ¿e powódka nie bêdzie w stanie nale¿ycie wykonywaæ obowi¹zków kierownika kantoru, prowadz¹c jednoczenie
kantor w³asny. Wyrok podtrzymuj¹cy decyzjê pracodawcy o wypowiedzeniu
powódce umowy o pracê na podstawie art. 30 § 4 oraz art. 45 k.p. i w zwi¹zku
z art. 1011 k.p. wydano, pomimo ¿e strony nie zawar³y umowy o zakazie
konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. W podobnym przypadku wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z 3 marca 2005 r.3, twierdz¹c, ¿e prowadzenie dzia³alnoci konkurencyjnej po odmowie zawarcia umowy o zakazie
konkurencji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy jest wiadomym naruszeniem
przez pracownika obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.)
i mo¿e stanowiæ uzasadnion¹ przyczynê rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Prowadzenie dzia³alnoci konkurencyjnej mo¿e byæ postrzegane przez pracodawcê jako przejaw
braku lojalnoci, niedostatecznej dba³oci o dobro zak³adu pracy, a w konsekwencji tak¿e przyczyn¹ utraty zaufania do pracownika. Mo¿e przeto uzasadniaæ nie tylko wypowiedzenie umowy o pracê, ale tak¿e jej rozwi¹zanie bez
wypowiedzenia.
Jako ¿e naruszenie zakazu konkurencji w sytuacji, gdy zawarto umowê
o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy stanowi ra¿¹ce naruszenie jednego z podstawowych obowi¹zków pracownika, tj. czyn, o którym
3

Wyrok SN z 3 III 2005 r., I PK 263/04, OSNP 2005, nr 21, poz. 337.
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mowa w art. 52 § 1 pkt. 1 k.p., mo¿e stanowiæ podstawê do rozwi¹zania
umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika. Taki sam pogl¹d wyra¿a Bogus³aw Cudowski, który stwierdza, ¿e nie ma w¹tpliwoci, i¿ przypadek taki bêdzie stanowi³ ciê¿kie naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych. Pracownikowi podejmuj¹cemu dzia³alnoæ konkurencyjn¹ wbrew
zawartej umowie, bez zgody pracodawcy, zawsze mo¿na przypisaæ winê
umyln¹. Stopieñ zagro¿enia interesów pracodawcy mo¿e byæ brany pod uwagê jedynie jako kryterium dodatkowe. Tym bardziej naruszenie to mo¿e byæ
uznane za uzasadnion¹ przyczynê wypowiedzenia umowy o pracê. Z tego
samego powodu, zgodnie z art. 25b ust. 1 ustawy o dzia³alnoci gospodarczej,
osobê pe³ni¹c¹ funkcjê kierownicz¹ mo¿na odwo³aæ ze stanowiska lub rozwi¹zaæ z ni¹ stosunek pracy. Naruszenie zakazu konkurencji mo¿e równie¿ stanowiæ
przyczynê odwo³ania cz³onka zarz¹du spó³ki, co przewiduj¹ art. 197 i 368 k.h.,
oraz cz³onka zarz¹du i rady nadzorczej spó³dzielni (art. 49 i 45 prawa spó³dzielczego). Podobnie naruszenie obowi¹zku z art. 42 ust. 1 ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym jest podstawa do odwo³ania ze stanowiska, co jest traktowane na równi z rozwi¹zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy
pracownika. Odwo³anie z tej przyczyny pozbawia prawa do odprawy4.
Po ujawnieniu dodatkowego zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 k.p.) nie ma z regu³y podstaw do rozwi¹zania umowy
o pracê bez wypowiedzenia (art. 52 § 1 k.p.), je¿eli nie zosta³o wykazane, ¿e
pracownik nie wywi¹zywa³ siê z tego powodu ze swoich obowi¹zków pracowniczych, a kwestia jego dodatkowego zatrudnienia nie mia³a niekorzystnego
wp³ywu dla interesów pracodawcy5. Jednak¿e S¹d Najwy¿szy w wyroku
z 2 kwietnia 2008 r.6 podkreli³, ¿e umowa o zakazie konkurencji w czasie
trwania zatrudnienia mo¿e wprowadzaæ zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, ale tylko na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ wobec pracodawcy. Zakaz prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej
musi byæ odniesiony do przedmiotu dzia³alnoci pracodawcy, wobec czego
umowa o zakazie konkurencji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ, które zobowi¹zywa³yby pracownika do niepodejmowania dzia³alnoci (dodatkowego zatrudnienia) niepokrywaj¹cej siê z przedmiotem dzia³alnoci pracodawcy. Prowadzenie dzia³alnoci konkurencyjnej po odmowie zawarcia umowy o zakazie
konkurencji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy jest wiadomym naruszeniem
4 B. Cudowski, Zakaz konkurencji i zwi¹zane z nim obowi¹zki pracownicze w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, Przegl¹d S¹dowy 10 (1995), s. 93.
5 Wyrok SN z 25 VIII 1998 r., PKN 265/98, OSNP 1999 r., nr 18 poz. 574.
6 Wyrok SN z 2 IV 2008 r., II PK 268/07, OSNP 2009 r., nr 1516, poz. 201.
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przez pracownika obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2
pkt 4 k.p.) i mo¿e stanowiæ uzasadnion¹ przyczynê rozwi¹zania umowy
o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
Podstawy takie wystêpuj¹ natomiast, gdy pracodawca zamierza zawrzeæ z pracownikiem umowê o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy,
a ten ostatni odmówi jej podpisania. Na fakt ten wskazuj¹ liczni autorzy, m.in.
Jolanta Strusiñska-¯ukowska, która stwierdza, ¿e je¿eli pracownik odmówi
zawarcia takiej umowy (o zakazie konkurencji), to mo¿e to stanowiæ uzasadnion¹ przyczynê wypowiedzenia mu umowy o pracê przez pracodawcê7.
Z kolei Zdzis³aw Niedba³a wskazuje, ¿e odmowa ze strony pracownika zawarcia umowy o zakazie zajmowania siê interesami konkurencyjnymi uzasadnia
co najmniej przewiadczenie pracodawcy o zamiarze nielojalnych wobec niego
zachowañ pracownika i jako takie stanowiæ mo¿e uzasadnion¹ przyczynê wypowiedzenia umowy o pracê przez pracodawcê z przyczyny dotycz¹cej pracownika8. Ciekawym przyk³adem ilustruj¹cym opisan¹ wy¿ej sytuacjê jest
sprawa, w której lekarka odmówi³a podpisania ze swym pracodawc¹ (Szpitalem Powiatowym w R.) umowy o zakazie konkurencji, a nastêpnie podpisa³a
umowê z Niepublicznym ZOZ w tym miecie, dla którego wiadczy³a us³ugi
w prowadzonym przez siebie gabinecie, nara¿aj¹c szpital na straty. W tej sytuacji rozwi¹zano z powódk¹ umowê o pracê, a S¹d Najwy¿szy na rozprawie
z 24 wrzenia 2003 r.9 wyda³ wyrok, w którym czytamy m.in.: ¿e odmowa
podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 k.p.) mo¿e stanowiæ uzasadnion¹ przyczynê wypowiedzenia umowy o pracê (art. 45 § 1 k.p.).
Na zakoñczenie tych rozwa¿añ nale¿y przypomnieæ, ¿e konsekwencje
w postaci rozwi¹zania stosunku pracy nie dotycz¹ jedynie wypowiedzenia
umowy o pracê na podstawie ró¿nych artyku³ów kodeksu pracy. Szczególny
przypadek rozwi¹zania stosunku pracy, jako wyniku z³amania zakazu konkurencji, mo¿na odnaleæ w wyroku S¹du Najwy¿szego z 23 lutego1999 r.10,
w którym czytamy: ustawowa przyczyna wykluczenia ze spó³dzielni pracy,
polegaj¹ca na ciê¿kim naruszeniu obowi¹zków cz³onkowskich, mo¿e byæ
przez postanowienia statutu skonkretyzowana jako podjêcie bez zgody zarz¹du
7 J. Strusiñska-¯ukowska, Zmiany w kodeksie pracy od 2 czerwca 1996 roku, Prawo Pracy 7
(1996), s 3.
8 Z. Niedba³a, Regulacja prawna zakazu zajmowania siê interesami konkurencyjnymi, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3 (1996), s. 1.
9 Wyrok SN z 24 IX 2003 r., I PK 411/02, OSNAP 2004 r., nr 18, poz. 316.
10 Wyrok SN z 23 II 1999 r., I PKN 579/98, OSNAP 2000 r., nr 7, poz. 270.
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spó³dzielni zatrudnienia u prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹. Taki
charakter ma dzia³alnoæ gospodarcza (podstawowa lub uboczna), której zakres okrelony w akcie za³o¿ycielskim pokrywa siê choæby czêciowo
z przedmiotem dzia³alnoci przedsiêbiorstwa spó³dzielni, bez wzglêdu na to,
czy dany podmiot w oznaczonym momencie prowadzi dzia³alnoci w pe³nym
zakresie.
b) odpowiedzialność odszkodowawcza

Kodeks pracy w art. 1011 §2 stanowi, ¿e pracodawca, który poniós³ szkodê wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego
w umowie, mo¿e dochodziæ od pracownika wyrównania tej szkody. Podstaw¹
do dochodzenia takich roszczeñ s¹ przepisy zawarte w art. 114122 k.p. Nie
ma tu znaczenia, czy pracodawca zawar³ z tym pracownikiem umowê o zakazie konkurencji (art. 1011), czy te¿ nie (art. 100 §2, pkt. 45 k.p.). Zgodnie
z art. 116 k.p., aby pracodawca móg³ wyst¹piæ z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do pracownika naruszaj¹cego obowi¹zek zaniechania dzia³alnoci konkurencyjnej, poza samym stwierdzeniem takiego naruszenia,
musi on udowodniæ, ¿e poniós³ szkodê z winy pracownika i wskazaæ zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy tym dzia³aniem a wynik³¹ szkod¹. Naruszenie tego
obowi¹zku mo¿e polegaæ na nieprzestrzeganiu go w ogóle, jak i na jego
czêciowym lub wadliwym wykonaniu, a tak¿e zaniechaniu czynnoci koniecznych do jego wykonania lub innych czynnoci, do których umowa zobowi¹zuje pracownika w tym zakresie. Istnienie szkody jest koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialnoci pracownika. Nie wystarczy wiêc sama
mo¿liwoæ powstania szkody. Za szkodê uwa¿a siê zarówno rzeczywist¹ stratê, jak równie¿ utracone korzyci. Je¿eli chodzi o zwi¹zek przyczynowy, to
pracownik ponosi odpowiedzialnoæ tylko za normalne dzia³ania lub zaniechania, z których wynik³a szkoda. Oznacza to, ¿e jego odpowiedzialnoæ
ogranicza siê tylko do nastêpstw typowych, a nie nietypowych czy przypadkowych11 . Na podkrelenie zas³uguje okolicznoæ, ¿e wspomniany przepis
zobowi¹zuje pracodawcê do wykazania wszystkich przes³anek odpowiedzialnoci, obci¹¿a wyranie równie¿ ciê¿arem dowodu winy pracownika. Odcina
siê tym samym definitywnie w omawianym zakresie od przyjmowanej przez
wiêkszoæ autorów pod rz¹dem art. 471 k.c. koncepcji domniemania winy
pracownika12.
11
12

S. W. Ciupa, Umowa o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy, Monitor Prawniczy 4 (1998), s. 168.
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 302.
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Ustawodawca ustali³ dwa re¿imy odpowiedzialnoci pracowniczej. S¹
one uzale¿nione od rodzaju winy pracownika, jak¹ ponosi³ bêdzie za swoje
czyny: winy umylnej i nieumylnej13. Pracownik wyrz¹dza szkodê z winy
umylnej, je¿eli nie wykonuje lub nienale¿ycie wykonuje swe obowi¹zki pracownicze (naruszaj¹c ewentualnie tak¿e obowi¹zki powszechne) w celu wywo³ania skutku polegaj¹cego na uszczerbku w maj¹tku pracodawcy (dolus
directus) albo gdy przewiduj¹c ten skutek, godzi siê na jego wyst¹pienie (dolus
eventualis). Nieumylne wyrz¹dzenie szkody pracodawcy nastêpuje w tych
wypadkach, gdy pracownik zdawa³ sobie sprawê z mo¿liwoci powstania
szkody, lecz bezpodstawnie przypuszcza³, ¿e jej uniknie (lekkomylnoæ), b¹d
gdy powstania szkody w ogóle nie przewidywa³, chocia¿ móg³ i powinien
(niedbalstwo)14. W przypadku z³amania zakazu konkurencji w czasie trwania
stosunku pracy mo¿emy mieæ do czynienia tylko z win¹ umyln¹. Pracownik,
który pomimo zawartej z pracodawc¹ umowy o zakazie konkurencji podejmuje
tak¹ dzia³alnoæ, nie ma wprawdzie zazwyczaj na celu wywo³ania uszczerbku
w mieniu pracodawcy, ale przewiduj¹c taki skutek, godzi siê na jego wyst¹pienie. Trudno bowiem przypuszczaæ, ¿e pracownik, który w jakikolwiek sposób,
czy to zatrudniaj¹c siê na podstawie umowy o pracê u innego pracodawcy z tej
samej bran¿y, czy wiadcz¹c na jego rzecz us³ugi na podstawie umowy zlecenia, b¹d umowy o dzie³o, czy wreszcie podejmuj¹c samodzieln¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w tej samej lub zbli¿onej bran¿y co pracodawca, nie bra³ pod
uwagê mo¿liwoci powstania szkody, czyli dzia³a³ lekkomylnie lub przez niedbalstwo. W tej sytuacji pracodawca ma prawo ¿¹daæ od pracownika naprawienia szkody w pe³nej wysokoci (art. 122 k.p.).
Nieco inaczej przedstawia siê kwestia dochodzenia roszczeñ w stosunku
do osób pe³ni¹cych funkcje kierownicze. Po raz pierwszy regulacjê te podjêto
w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoci gospodarczej15.
Na mocy art. 25b przytaczanej ustawy, podmiot gospodarczy mia³ prawo ¿¹daæ
od osoby pe³ni¹cej kierownicze stanowisko naprawienia szkody wyrz¹dzonej
przez naruszenie zakazu konkurencji. Jednak¿e, na co wskazuje m.in. Tadeusz
Kuczyñski, przepis ten nie wypowiada siê w tak istotnych kwestiach, jak przes³anki odpowiedzialnoci, procedura dochodzenia odszkodowania, jego wysokoæ16. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e wed³ug powy¿szego unormowania, zakaz konkurencji obowi¹zuje zarówno osobê pe³ni¹c¹ funkcjê kierownicz¹ na
13
14
15
16

W. Cajsel, Pracowniczy zakaz konkurencji, Monitor Prawniczy 8 (1999), s. 26.
L. Florek, T. Zieliñski, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 221.
Dz. U. 1990, nr 20, poz. 149.
T. Kuczyñski, Zakaz prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2 (1993), s. 66.
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podstawie stosunku pracy, jak i na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
W pierwszym przypadku osoba pe³ni¹ca funkcjê kierownicz¹ jest jednoczenie
pracownikiem, w zwi¹zku z czym maj¹ w stosunku do niej zastosowanie przytaczane wczeniej przepisy z kodeksu pracy. Natomiast odpowiedzialnoæ materialna osób pe³ni¹cych funkcje kierownicze na podstawie stosunku cywilnoprawnego winna byæ oceniana wed³ug zasad ogólnych17.
Kodeks spó³ek handlowych w art. 56 i 57 precyzuje roszczenia odszkodowawcze w stosunku do nieuczciwego wspólnika. Je¿eli jeden ze wspólników
spó³ki jawnej naruszy³ zakaz podejmowania dzia³alnoci konkurencyjnej, to
pozostali wspólnicy maj¹ prawo ¿¹daæ od niego wydania spó³ce wszystkich
korzyci, jakie w zwi¹zku z tym osi¹gn¹³, wzglêdnie do naprawienia wyrz¹dzonej spó³ce szkody. Te same uregulowania mo¿na odnieæ w stosunku do
wspólników w innych spó³kach osobowych, a wiêc partnerskiej, komandytowej
i komandytowo-akcyjnej. Przepis ten nie ma jednak zastosowania w stosunku do
wspólników spó³ek kapita³owych. Zdaniem Rafa³a Szczêsnego, mimo braku podstawy prawnej, nale¿a³oby siê opowiedzieæ za stosowaniem sankcji z art. 57 k.s.h.
do cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych. Niew¹tpliwie mo¿liwoæ takiej
sankcji pozostawa³aby w wiadomoci cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych,
¿e wyrównanie szkody nie wystarczy do zadoæuczynienia naruszenia zakazu.
Dodatkowo wiadomoæ, ¿e cz³onek zarz¹du bêdzie musia³ wydaæ korzyci,
jakie kosztem spó³ki uzyska³, powstrzyma go przed ewentualnym dzia³aniem
na szkodê spó³ki18.
Przepisy kodeksu pracy precyzuj¹ okres, w jakim pracodawca mo¿e dochodziæ roszczenia odszkodowawczego od pracownika, który naruszy³ zakaz
konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Roszczenia te ulegaj¹ przedawnieniu z up³ywem jednego roku od dnia, w którym pracodawca powzi¹³ wiadomoæ o wyrz¹dzeniu przez pracownika szkody, nie póniej jednak ni¿ z up³ywem trzech lat od jej wyrz¹dzenia. Kodeks pracy nie przewiduje ponadto
mo¿liwoci zastosowania kary umownej w sytuacji zawierania umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Stosowanie takiego zapisu
mo¿liwe jest jedynie w przypadku zawierania umowy o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca dochodz¹cy odszkodowania w formie
kary umownej nie musi udowadniaæ faktu poniesienia szkody, jak i jej wysokoci, co by³oby sprzeczne z art. 116 k.p., w którym na³o¿ono na pracodawcê
taki obowi¹zek. By³by to zatem zapis mniej korzystny dla pracownika ni¿
przepisy kodeksu pracy.
17
18

Ibidem, s. 66.
R. Szczêsny, Kodeksowy zakaz konkurencji dotycz¹cy cz³onków zarz¹du w spó³kach kapita³owych, PPH 11 (2004), s. 23.
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c) problem odpowiedzialności porządkowej

Kodeks pracy na podstawie art. 108 przewiduje mo¿liwoæ karania pracownika w ramach odpowiedzialnoci porz¹dkowej za naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych, wymienionych w art. 100 § 2, pkt 1 i 3 k.p.
(tj. przestrzeganie ustalonego w zak³adzie czasu pracy oraz przestrzeganie
przepisów bhp i p.po¿.), przy czym zakres zastosowania tych kar jest rozszerzony o: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porz¹dku
pracy, przyjêtego sposobu potwierdzania przybycia i obecnoci w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy (art. 108 § 1 k.p.) oraz opuszczenie
pracy bez usprawiedliwienia, stawienie siê do pracy w stanie nietrzewoci
i spo¿ywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 k.p.). Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e pracownik ponosi odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ tylko za naruszenia okrelonych obowi¹zków pracowniczych, a nie za naruszenie wszystkich
obowi¹zków pracowniczych. Treæ art. 108 §1 k.p., który okrela czyny poci¹gaj¹ce za sob¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ pracownika, by³a kilkakrotnie
zmieniana, ostatnio ustaw¹ z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw19. Te zmiany mia³y jednak
charakter redakcyjny i nie powodowa³y zmiany ogólnej zasady, stwierdzaj¹cej,
¿e pracownicza odpowiedzialnoæ porz¹dkowa obejmuje czyny naruszaj¹ce
organizacjê i porz¹dek pracy, przepisy bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
przepisy przeciwpo¿arowe20.
Kodeks przewiduje w takiej sytuacji nastêpuj¹ce rodzaje kar porz¹dkowych:
1) upomnienie,
2) naganê,
3) karê pieniê¿n¹.
W pewnych sytuacjach mo¿na powi¹zaæ art. 100 z art. 1011 k.p. Jednak¿e
z³amanie zakazu prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej podczas trwania
stosunku pracy trudno jest zakwalifikowaæ do którejkolwiek z wymienionych
przez Ma³gorzatê Gersdorf, Krzysztofa R¹czkê i Jacka Skoczyñskiego grupy
obowi¹zków pracowniczych, których naruszenie poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹. Ci sami autorzy precyzuj¹ pojêcie naruszenia organizacji i porz¹dku pracy jako: przybycie do pracy w stanie nietrzewym lub
spo¿ywanie alkoholu na terenie zak³adu pracy, samowolne opuszczanie stanowiska pracy, nieusprawiedliwion¹ nieobecnoæ w zak³adzie oraz naruszanie obowi¹zuj¹cego czasu pracy. Prowadzenia dzia³alnoci, której efekty s¹ lub
mog¹ byæ sprzeczne z interesami pracodawcy nie mo¿na raczej porównywaæ
19
20

Dz.U., nr 213, poz. 2081.
M. Gersdorf, K. R¹czka, J. Skoczyñski, Kodeks pracy komentarz, Warszawa 2004, s. 458.
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z wy¿ej wspomnianymi czynami. Mo¿e jedynie zdarzyæ siê, ¿e pracownik,
który prowadzi dzia³alnoæ konkurencyjn¹ bêdzie mia³ nieusprawiedliwione
nieobecnoci w pracy. W takim przypadku pracodawca ukarze pracownika,
wymierzaj¹c mu karê porz¹dkow¹ za te nieobecnoci, a nie za dzia³alnoæ
konkurencyjn¹.
Ustawa o zmianie ustawy  kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw z 14 listopada 2003 r. wprowadzi³a m.in. skrelenie z art. 108
unormowañ rozszerzaj¹cych zakres stosowania kar porz¹dkowych do nieprzestrzegania regulaminu pracy. Wojciech Muszalski w komentarzu do kodeksu pracy stwierdzi³, ¿e wskazanie nieprzestrzegania regulaminu pracy
jako odrêbnego zachowania rodz¹cego odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ nie rozszerza jej zakresu przedmiotowego, ale podkrela objêcie ni¹ szczegó³owo
skonkretyzowanych w specyficznych warunkach danego pracodawcy porz¹dkowych powinnoci pracowników, takich jak: ra¿¹cy brak dba³oci o maszyny,
materia³y i narzêdzia, wykorzystywanie maszyn i urz¹dzeñ do celów prywatnych, z³e lub niedba³e wykonywanie pracy powoduj¹ce nara¿enie pracodawcy
na szkodê, prowadzenie dzia³alnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy, wynoszenie materia³ów i urz¹dzeñ poza siedzibê pracodawcy, naruszenie tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej lub tajemnicy przedsiêbiorstwa albo dopuszczenie
siê ra¿¹cego niedbalstwa w ochronie tych tajemnic, pope³nienie przestêpstwa
lub wykroczenia w zwi¹zku z wykonywaniem powierzonych zadañ, w szczególnoci w zwi¹zku z u¿yciem upowa¿nieñ od pracodawcy, piecz¹tek i druków, a tak¿e mienia pracodawcy21.
Istnienie w kodeksie pracy tego przepisu jako odrêbnego tytu³u stosowania kar porz¹dkowych budzi wiele kontrowersji. Ju¿ w 1987 r. Zbigniew Góral
wskazywa³, ¿e zasadnicze znaczenie dla omawianej kwestii ma regulacja zawarta w art. 104 k.p. Z przepisu tego wynika, ¿e regulamin pracy ustala porz¹dek wewn¹trzzak³adowy oraz okrela zwi¹zane z procesem pracy prawa i obowi¹zki pracownika22. O ile u¿ywanie maszyn, czy wynoszenie materia³ów lub
urz¹dzeñ nale¿¹cych do pracodawcy, a powierzonych pracownikowi do u¿ywania w celu wykonania zleconej mu pracy, jest zwi¹zane z procesem pracy, to
nale¿y zgodziæ siê ze Z. Góralem, ¿e naruszenie zakazu konkurencji, a nawet
tajemnic s³u¿bowych czy tajemnic pracodawcy, na proces pracy wp³ywu nie
ma. Odwo³uj¹c siê do przytoczonego wczeniej przyk³adu kierowniczki kantoru, która otworzy³a w³asny kantor, mo¿na zadaæ pytanie: czy bêdzie ona celowo le wykonywa³a obowi¹zki wynikaj¹ce z zajmowanego stanowiska u swe21
22

W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 395.
Z. Góral, Pracownicza odpowiedzialnoæ porz¹dkowa, £ód 1987, s. 28.
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go pracodawcy, np. sprzedaj¹c lub skupuj¹c walutê po niekorzystnym dla pracodawcy kursie? Twierdzê, ¿e raczej nie, gdy¿ wiadomoæ o jej nierzetelnoci
mog³aby dotrzeæ do potencjalnych klientów jej w³asnego kantoru, a wówczas
dzia³a³aby nie na szkodê swego pracodawcy, lecz na w³asn¹.

Wnioski

Pracownik, naruszaj¹c przepisy prawne dotycz¹ce zakazu konkurencji
w czasie stosunku pracy, nara¿a siê na poniesienie takich konsekwencji, jak:
rozwi¹zanie umowy o pracê, odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ czy porz¹dkow¹. Ka¿da zatrudniona osoba niezale¿nie od zajmowanego stanowiska
w zak³adzie pracy ma obowi¹zek znaæ swoje obowi¹zki oraz posiadaæ wiedzê
dotycz¹c¹ odpowiedzialnoci za ich niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie.
Pewne w¹tpliwoci budzi zastosowanie kar porz¹dkowych. Argumentem przemawiaj¹cym przeciwko mo¿liwoci zastosowania odpowiedzialnoci porz¹dkowej wobec pracownika naruszaj¹cego umowê o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy jest fakt, ¿e karê tak¹ mo¿e na³o¿yæ bezporedni
kierownik i to bez jakichkolwiek konsultacji. Naruszenie zakazu konkurencji
jest jednak czynem na tyle powa¿nym, ¿e konsekwencje wobec pracownika,
który siê tego dopuci³ mo¿e wyci¹gn¹æ jedynie pracodawca, tj. prezes zarz¹du
czy dyrektor przedsiêbiorstwa. Poprzez usuniêcie z art. 108 kodeksu pracy
omawianych wy¿ej przepisów prawodawca podzieli³ te w¹tpliwoci. Pracodawcy stracili wprawdzie jedn¹ z mo¿liwoci ukarania pracownika za ³amanie
zakazu konkurencji, jednak¿e stworzono mo¿liwoci jednoznacznego stosowania pozosta³ych przepisów.

CONSEQUENCES OF INFRINGEMENT OF AN AGREEMENT
ON NON-COMPETITION DURING THE EMPLOYMENT PERIOD
(SUMMARY)

The problems of contracts about prohibition of competition is controversial continually in
Polish law, which it does not be adapted to quick economic development of the country. The more
and more firms from beginning of constitutional transformation came into being, the institutions of
work about economic character as well as the companies of trade right. The publication propels the
problems of inclusion of during relation of work the only contract about prohibition of competition
(skipping the contract about prohibition of competition after ceasing the relation of work) as well
as the consequences for two subjects what are the employer as well as the worker. The authoress
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tries to introduce what can appear the legal consequences of infringement of contract about
prohibition of competition, the taking into account the compensating responsibility and also serial
the worker in relation to employing him the employer.

FOLGEN DES VERSTOßES GEGEN DAS WETTBEWERBSVERBOT
FÜR DIE DAUER DES ARBEITSVERHÄLTNISSES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Problem der Verträge über das Konkurrenzverbot ist immer noch fraglich im polnischen
Recht, da dieses nicht an die rasche wirtschaftliche Entwicklung des Landes angepasst ist. Seit
Beginn der politischen Transformation entstanden mehr und mehr Firmen, Wirtschafts- und Handelsunternehmen. Die Publikation befasst sich nur mit der Frage des Abschlusses eines Vertrags
über das Konkurrenzverbot während der Dauer der Beschäftigung (nicht berücksichtigt wurden die
Verträge über das Konkurrenzverbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses) und die Konsequenzen auf Seiten des Arbeitgebers und und des Arbeitnehmers. Die Autorin versucht zu zeigen,
welche rechtlichen Konsequenzen es im Falle des Vertragsbruchs hinsichtlich des Konkurrenzverbots geben kann im Hinblick auf die materielle Haftung für Schäden sowie die Ordnungshaftung
der Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber, der sie beschäftigt.

