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Zakaz konkurencji

Zawarcie umowy

Pracodawca, który prowadzi działalność jako pod-
miot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy 
przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami 
aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników, 
podpisując z nimi umowy o zakazie konkurencji. 

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta 
na czas trwania stosunku pracy, jak i na czas określo-
ny po rozwiązaniu umowy o pracę.

Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 

1011 – 1014 Kodeksu pracy.

 Zakaz konkurencji nie jest ani powszechny, ani 
absolutny.

 Stroną umowy o zakazie konkurencji w trakcie 
trwania zatrudnienia może być każda osoba fi-
zyczna mająca status pracownika w rozumieniu 
Kodeksu pracy.

 Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną 
umową od umowy o pracę. Może być zawarta 
jednocześnie z umową o pracę lub w później-
szym terminie.

 Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy nie jest elementem stosunku pra-
cy, który podlega regulacji z art. 231 kp, w związ-
ku z czym wynikające z niej zobowiązanie do 
wypłaty odszkodowania nie przechodzi na no-
wego pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 11 lutego 2015 r., I PK 123/14).

UWAGA!
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Działalność konkurencyjna

Istotą umowy o zakazie konkurencji jest powstrzy-
mywanie się przez pracownika w czasie trwania sto-
sunku pracy lub po jego zakończeniu od działalno-
ści konkurencyjnej wobec pracodawcy, to znaczy od 
działalności, która narusza interes pracodawcy. 

PAMIĘTAJ!

W umowie o zakazie konkurencji pracodawca 

nie może zabronić pracownikowi wykonywania 

wszelkiej działalności. Pracodawcy wolno zakazać 

pracownikowi tylko aktywności konkurencyjnej 

w stosunku do własnej działalności.

Zakres zakazu konkurencji nałożonego na pra-

cownika powinien być określony konkretnie i moż-

liwie precyzyjnie, przez odniesienie go do określo-

nego zbioru produktów lub usług, nie zaś do ja-

kiejkolwiek działalności analogicznej (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 16 lipca 2014 r., II PK 266/13).

Przyjęcie w umowie o zakazie konkurencji ogra- 

niczenia swobody podejmowania pracy przez pra- 

cownika, obejmującego także pracę na rzecz 

struktur organizacyjnych czy gospodarczych nie-

mających charakteru podmiotu prawnego, wy-

kraczałoby poza dopuszczalny zakres zakazu kon-

kurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 

2014 r., I PK 325/13).
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Umowa o zakazie prowadzenia przez pracownika 
działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosun-
ku pracy, jak i umowa o zakazie podejmowania dzia-
łalności konkurencyjnej po rozwiązaniu stosunku 
pracy muszą być zawarte w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.

Umowa zawarta bez zachowania pisemnej formy 
jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje określo-
nych w niej skutków prawnych. Wadliwość umowy 
w zakresie formy nie może być usunięta poprzez póź-
niejsze potwierdzenie warunków umowy na piśmie.

Na równi z oświadczeniem woli w formie pisem-
nej traktowane jest oświadczenie woli złożone w po-
staci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

PAMIĘTAJ!

Zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności odnosi się także do zmian w umowie 

o zakazie konkurencji.

Forma umowy
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Zakaz a stosunek pracy

W trakcie zatrudnienia pracodawca może zobo-
wiązać pracownika, aby ten nie prowadził działalno-
ści konkurencyjnej wobec niego ani też nie świadczył 
pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podsta-
wie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działal-
ność (przepis o zakazie konkurencji).

Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pra- 
cę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie kon-
kurencji. 

Odmowa przez pracownika zawarcia takiej umo-
wy w czasie trwania stosunku pracy może uzasadniać 
wypowiedzenie umowy o pracę.

PAMIĘTAJ!

Okres obowiązywania tej umowy nie może wy-

kraczać poza czas trwania stosunku pracy.

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwa-

nia stosunku pracy przestaje wiązać strony z chwi-

lą ustania zatrudnienia, chyba że strony w umowie 

przewidziały inny, krótszy okres jej obowiązywania.

Umowa taka może być nieodpłatna lub przewi-

dywać dla pracownika świadczenie pieniężne.
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Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naru-
szenia przez pracownika zakazu konkurencji przewi-
dzianego w umowie, może dochodzić od pracownika 
wyrównania tej szkody.

PAMIĘTAJ!

W razie nieumyślnego wyrządzenia pracodaw-

cy szkody poprzez naruszenie zakazu konkurencji 

pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach 

określonych w art. 114 – 1211 kp.

Roszczenie pracodawcy z tego tytułu przedaw-

nia się z upływem roku od dnia, w którym praco-

dawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez 

pracownika szkody, nie później jednak niż z upły-

wem 3 lat od jej wyrządzenia.

W razie szkody poniesionej przez pracodawcę 

z winy umyślnej pracownika, pracodawca może 

dochodzić od niego pełnej odpowiedzialności od-

szkodowawczej. Oznacza to konieczność napra-

wienia nie tylko rzeczywistej straty, ale i utraco-

nych korzyści. 

Niezależnie od odpowiedzialności material-

nej, prowadzenie przez pracownika wzbronionej 

działalności konkurencyjnej może być uznane za 

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. W takim przypadku pracodawca 

może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy 

bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zakaz a stosunek pracy
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Umowę o zakazie konkurencji obejmującą okres po 

ustaniu zatrudnienia można zawrzeć, gdy pracownik 
ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W umowie takiej określa się czas obowiązywa-

nia zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodo-

wania należnego pracownikowi od pracodawcy.

PAMIĘTAJ!

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu sto-

sunku pracy jest umową terminową. Istotną cechą 

tej umowy jest to, iż czas jej obowiązywania wykra-

cza poza okres związania stron stosunkiem pracy. 

Wykonanie uprawnień i obowiązków stron wy-

nikających z umowy następuje dopiero po roz-

wiązaniu stosunku pracy.

Po zawarciu umowy o zakazie konkurencji po 

ustaniu stosunku pracy pracodawca nie może po-

woływać się na to, że pracownik nie miał dostępu 

do szczególnie ważnych informacji, których ujaw-

nienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę 

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2001 r., 

I PKN 402/00).

Po ustaniu stosunku pracy
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Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy prze-
staje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki 
została zawarta umowa w razie:
 ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz 

lub
 niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku 

wypłaty odszkodowania.
Nałożony na pracodawcę obowiązek wypłaty od-

szkodowania należy tłumaczyć w ten sposób, że jeśli 
na zobowiązanie pracodawcy składają się obowiązki 
wypłaty poszczególnych uzgodnionych rat w okre-
ślonych terminach, to niedotrzymanie choćby jed-
nego z nich jest przyczyną ustania zakazu konkuren-
cji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
27 marca 2015 r., III APa 52/14). 

PAMIĘTAJ!

W razie ustania przyczyn uzasadniających za-

kaz konkurencji albo w razie niewywiązywania 

się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodo-

wania pracownik może podjąć działalność konku-

rencyjną określoną w umowie.

Ustanie zakazu konkurencji
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Rozwiązanie umowy

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie kon-
kurencji po ustaniu stosunku pracy jest dopuszczalne 
w sytuacji, gdy strony umowy zastrzegły w niej: 
 możliwość odstąpienia od umowy, 
 możliwość jej wypowiedzenia albo, 
 gdy umowa przewiduje warunek rozwiązujący, 

którego ziszczenie doprowadzi do jej ustania.

Ponadto strony zawsze mogą rozwiązać taką umo-
wę za porozumieniem stron.

Nie ma wymogu, aby w umowie strony wskaza-
ły konkretne przyczyny wypowiedzenia termino-
wej umowy o zakazie konkurencji. To pracodawca 
dokonując jej wypowiedzenia, jest uprawniony do 
oceny, czy ustały już przyczyny uzasadniające ten za-
kaz. Dlatego ocena ta nie podlega kontroli sądowej, 
gdyż zależy to od subiektywnego uznania pracodaw-
cy, dbającego o ochronę własnych interesów (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2014 r., I PK 
86/14).

PAMIĘTAJ!

Zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji 

po ustaniu stosunku pracy odstąpienia od tej umo-

wy jest możliwe, o ile nie pozostaje to w sprzecz-

ności z zasadami prawa pracy. Musi ono jednak 

zawierać wyraźne oznaczenie terminu, w którym 

może być wykonane. Nieoznaczenie go powoduje 

nieważność tego zastrzeżenia.
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Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy nie może być niższe 
od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracow-
nika przed ustaniem stosunku pracy przez okres od-
powiadający okresowi obowiązywania zakazu kon-
kurencji. Wynika to z art. 1012 par. 3 kp.

Jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż umowny 
okres zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia, 
wysokość odszkodowania należy odnosić do długo-
ści zakazu konkurencji, a nie do faktycznego czasu 
trwania umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 8 stycznia 2008 r., I PK 161/07).

Termin wypłaty odszkodowania powinien zostać 
oznaczony w umowie. Wypłata może nastąpić jedno-
razowo w określonym dniu, bądź w ratach (np. mie-
sięcznych albo kwartalnych).

PAMIĘTAJ!

Obowiązek wypłaty przez pracodawcę odszko-

dowania z tytułu powstrzymywania się pracowni-

ka od działalności konkurencyjnej aktualizuje się 

w terminach określonych w umowie, a jeżeli stro-

ny nie określiły terminu wypłaty odszkodowania 

– w okresach miesięcznych. 

Należy przyjąć, że okresy te powinny być zgod-

ne z terminami wypłaty wynagrodzenia, co odpo-

wiada charakterowi zakazu konkurencji (wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013 r., II PK 

176/12).

Odszkodowanie dla pracownika
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Odszkodowanie dla pracodawcy

Były pracownik ponosi odpowiedzialność za szko-
dę wyrządzoną byłemu pracodawcy wskutek naru-
szenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy na podstawie Kodeksu cywilnego.

Szkoda powinna zostać zrekompensowana w peł-

nej wysokości, niezależnie od stopnia winy. Poszko-
dowany pracodawca może dochodzić więc zarówno 
wyrównania strat, jak i zwrotu utraconych korzyści, które 
by osiągnął, gdyby pracownik nie wyrządził mu szkody, 
naruszając zakaz konkurencji.

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosun-
ku pracy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umow-

nej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez byłego pracowni-
ka obowiązku powstrzymywania się od działalności 
konkurencyjnej (art. 483 Kodeksu cywilnego w związ-
ku z art. 300 Kodeksu pracy; wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 10 października 2003 r., I PK 528/02).

Spory o odszkodowanie za naruszenia zakazu 
konkurencji rozpoznają sądy pracy. 

Były pracodawca może wystąpić więc z powódz-
twem o odszkodowanie za naruszenie zakazu konku-
rencji przed właściwym sądem pracy.



Zakaz konkurencji

Przepisy działu IV rozdział IIa Kodeksu pracy pt. 
Zakaz konkurencji nie naruszają zakazu konkurencji 
przewidzianego w odrębnych przepisach. Zakaz kon-
kurencji, oprócz przepisów Kodeksu pracy, w szcze-
gólności uregulowany został w:

 ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 
poz. 1503 z późn. zm.),

 ustawie z dnia 16 września 1982 r. prawo spół-
dzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.),

 ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),

 ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 128),

 ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i ban-
kach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109).

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest 

działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi oby-

czajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przed-

siębiorcy lub klienta. W szczególności dotyczy to 

ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przepisy prawne
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