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Obecnie pracodawcy coraz częściej uzależniają przyjęcie kandydata do pra-
cy od podpisania umowy o zakazie konkurencji przy zatrudnieniu na podstawie 
zarówno umowy o pracę, jak i cywilnoprawnej. Jest to zgodne z obowiązujący-
mi przepisami, aczkolwiek w wielu przypadkach ogranicza rozwój zawodowy.

Zasady dotyczące ograniczenia działalności konkurencyjnej obowiązywały 
już w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Wyraźnie przewidywało je rozporzą-
dzenie Prezydenta RP z 16.3.1928 r. o umowie o pracę z pracownikami umysło-
wymi1. Artykuł 10 rozporządzenia nie upoważniał sądu do stosowania klauzuli 
konkurencyjnej i zasądzenia odszkodowania, jeżeli strony nie umówiłyby się 
w niej ani co do czasu, na jaki ograniczenie w zarobkowaniu ma trwać, ani co 
do wysokości odszkodowania2. Ponadto SN uznał, że zobowiązanie się wspól-
ników, występujących ze spółki, do niezakładania przedsiębiorstwa konkuren-
cyjnego nie sprzeciwia się dobrym obyczajom, jeżeli zakaz ograniczony jest co 
do czasu i miejsca3. 

Obecnie do zakazu konkurencji odnoszą się przepisy, które od 2.6.1996 r. 
do Kodeksu pracy wprowadziła ustawa nowelizacyjna4. Problem umów o za-
kazie konkurencji, zawieranych przed wymienioną datą, występował jednak 
w orzecznictwie sądowym i wywoływał różnego rodzaju wątpliwości. Poza 
kwestią przynależności takiej umowy do określonej dziedziny prawa (prawo 
cywilne czy prawo pracy) istniał zwłaszcza problem ważności klauzuli zobo-
wiązującej pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po 
ustaniu stosunku pracy, bez świadczenia wzajemnego w postaci odszkodowania 
ze strony pracodawcy. W wyroku z 2.9.1998 r., I PKN 290/985, SN wyjaśnił, 
że klauzule konkurencyjne, uzgodnione w umowach o pracę zawartych przed 
dniem wejścia w życie ustawy z 2.2.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw6, miały charakter cywilnoprawny i nie mogły być 

1 Dz.U. Nr 33, poz. 323.
2 Zob. orzeczenie SN z 14.3.1934 r., C I 2494/33, niepubl.
3 Zob. orzeczenie SN z 14.11.1927 r., C 185/27, OSP Nr 2/1928, poz. 24.
4 Ustawa z 2.2.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 

Nr 24, poz. 110 ze zm.).
5 OSNAPiUS Nr 18/1999, poz. 580.
6 Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.



2

Wstęp

oceniane przez pryzmat nieważności, którą przewiduje art. 18 § 2 KP. Umowy 
o zakazie konkurencji, jako umowy o charakterze cywilnoprawnym i zawiera-
jące zobowiązania cywilnoprawne, mogły być podważane jedynie w płaszczyź-
nie prawa cywilnego. Tę myśl powtórzył SN także w wyroku z 26.1.1999 r.7, 
wydanym w stanie faktycznym powstałym przed 2.6.1996 r., stwierdzając, że 
klauzule konkurencyjne ze względu na swój charakter wymagały badania ich 
ważności z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego normujących ogólną 
sferę czynności prawnych (art. 58–65 KC w związku z art. 300 KP). Ponadto 
wyraził pogląd, że przed wskazaną datą nieważna była klauzula konkurencyj-
na, która nie zawierała zobowiązania pracodawcy do wypłacenia pracowniko-
wi odszkodowania za czas obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy. Jednostronne zobowiązanie pracownika do powstrzymania się od 
działalności konkurencyjnej, bez odszkodowania ze strony pracodawcy, należy 
uznać za zobowiązanie nieważne nie tylko z powodu jego sprzeczności z zasa-
dami współżycia społecznego (art. 58 § 2 KC), ale także dlatego, że obciążenie 
pracownika zakazem konkurencji – bez prawa do świadczenia wzajemnego ze 
strony pracodawcy – godzi w zasadę wolności pracy oraz w wypływającą z niej 
zasadę pracowniczej wolności rozwiązania stosunku pracy (art. 10 KP, z uza-
sadnienia wyroku SN z 9.10.2004 r., I PK 592/038).

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają, co do zasady, zakazu podejmo-
wania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia, prowadzenia działalności 
gospodarczej czy świadczenia usług, wykonywania dzieł lub dokonywania 
czynności prawnych na rzecz podmiotów trzecich. Tym samym „zakazu kon-
kurencji” nie można domniemywać, lecz musi być on wyraźny. Zakaz prowa-
dzenia działalności konkurencyjnej czy zajmowania się interesami konkuren-
cyjnymi, jako element treści stosunku pracy (obowiązek pracowniczy), może 
wynikać z ustawy. Tak został ukształtowany np. w art. 211 § 1 i art. 380 § 1 
KSH w odniesieniu do pracowników będących członkami zarządu spółek kapi-
tałowych (z uzasadnienia wyroku SN z 10.10.2002 r., I PKN 560/019). Wyjąt-
kowo w przepisach wprowadzono zakaz podejmowania dodatkowego zatrud-
nienia przez pracowników bez zgody określonego podmiotu (np. pracowników 
zarówno centrali, jak i oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia – art. 112 
ust. 2 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych10; stosownie do wyroku TK z 3.10.2005 r., K 43/0411, 
zakaz ten jest zgodny z Konstytucją RP). Obowiązek tej treści może wynikać 

7 I PKN 540/98, OSNAPiUS Nr 6/2000, poz. 21.
8 MoPr Nr 11/2004, s. 287.
9 OSNAPiUS Nr 3/2003, poz. 8.
10 Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
11 Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1677.
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bezpośrednio z umowy o pracę jako objęty treścią stosunku pracy ex volun-
tate. Wówczas skuteczność postanowień umowy o pracę w tym przedmiocie 
podlegać będzie ocenie zgodnie z art. 18 KP. Podstawę obowiązku pracownika 
powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej może też sta-
nowić odrębna umowa – unormowana w art. 1011 KP. Umowa o zakazie kon-
kurencji w czasie trwania stosunku pracy wprowadza dodatkowe zobowiązanie 
podmiotów stosunku pracy (lub jednego z nich) nieobjęte treścią stosunku pra-
cy. Uwzględniając cel i tożsamość podmiotową stron, należy ją zakwalifikować 
jako umowę prawa pracy. Do zakresu swobody kształtowania jej treści trzeba 
będzie wobec tego stosować odpowiednio art. 3531 KC. O tym, czy nieodpłatne 
zobowiązanie się będącej pracownikiem strony umowy o zakazie konkurencji 
do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej i nieświadczenia pracy w ra-
mach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego 
taką działalność jest prawnie skuteczne, rozstrzygać będą zgodność treści lub 
celu stosunku prawnego, który ma podstawę w umowie o zakazie konkurencji, 
z ustawą, z zasadami współżycia społecznego i z naturą tego stosunku (z uza-
sadnienia wyroku SN z 10.10.2002 r., I PKN 560/0112). 

Od czasu wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu konkurencji SN 
wydał wiele orzeczeń. Szczególnie problematyka związana z umową o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy (tzw. klauzulą konkurencyjną) budzi-
ła i nadal budzi wiele wątpliwości. Nic więc dziwnego, że orzecznictwo SN 
jest w tym zakresie bardzo bogate i, jeżeli nawet nie w pełni ukształtowane, to 
w każdym razie wyraźnie wykazujące tendencję do jednolitości (z uzasadnienia 
wyroku SN z 5.4.2005 r., I PK 196/0413).

Warto znać orzecznictwo SN w tym zakresie, gdyż w ocenie SN „umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy niejednokrotnie sporządza-
ne są mało starannie, mimo iż pracodawca dysponuje odpowiednimi służbami 
prawnymi. Prowadzi to do procesów, których można by uniknąć, gdyby strony 
wykazały większą staranność w określeniu elementów umowy”14.

12 OSNAPiUS Nr 3/2003, poz. 8.
13 OSNAPiUS Nr 22/2005, poz. 354.
14 Z uzasadnienia wyroku SN z 19.5.2004 r., I PK 534/03, OSNAPiUS Nr 5/2005, poz. 63.


