TP 001: PIERWSZY ODCINEK PODCASTU TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA!

To jest transkrypcja podcastu „Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak chronić i rozwijać swoją
przewagę konkurencyjną”, przygotowana dla osób, które lubią czytać.
Wersji audio możesz posłuchać na moim blogu lub w dowolnej aplikacji do słuchania
podcastów. Zapraszam.

Cześć,
nazywam się Robert Solga, jestem radcą prawnym i autorem bloga https://tajemnicaprzedsiebiorstwa.pl/. To jest podcast o tym, jak chronić swoją przewagę konkurencyjną. To
nie jest podcast dla prawników. To jest podcast dla zwykłych ludzi, dla praktyków,
właścicieli firm, managerów, specjalistów, pracowników, dla wszystkich tych, którzy chcą
dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoją przewagę konkurencyjną i wykorzystać ją zgodnie
z prawem.
To jest podcast dla ciebie, jeżeli jesteś właścicielem firmy, członkiem zarządu, wspólnikiem
lub pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji albo dopiero
zamierzasz otworzyć własny biznes.
Dzisiaj opowiem ci, czym się zajmuję, o czym jest ten podcast i skąd w ogóle wziął się
pomysł na jego nagrywanie. Przede wszystkim jednak dziękuję ci za to, że jesteś czytelnikiem
mojego bloga i słuchasz teraz tej audycji.
Kim jestem? Jestem radcą prawnym i na co dzień zajmuję się ochroną tajemnicy
przedsiębiorstwa i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Oczywiście zajmuję się też innymi
sprawami, ale tajemnica przedsiębiorstwa jest moją pasją zawodową.
Jeżeli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, to mam doświadczenie we wdrażaniu jej
w firmach działających w różnych branżach, w sporządzaniu umów o zachowaniu poufności
i zakazie konkurencji, pomaganiu przedsiębiorcom w procesach odejścia kluczowych
pracowników.
Reprezentuję klientów w sprawach cywilnych i karnych o naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa, w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji, jak i w sprawach
dotyczących innych czynów nieuczciwej konkurencji.
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Przeważnie moimi klientami są przedsiębiorcy, chociaż reprezentuję również pracowników,
gdy zarzuca im się naruszenie zakazu konkurencji lub tajemnicy przedsiębiorstwa, albo nawet
popełnienie przestępstwa polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.
O czym jest ten podcast? Ten podcast jest o tym, jak chronić przewagę konkurencyjną.
Chcę, by jak najwięcej przedsiębiorców wiedziało, że jest coś takiego, jak tajemnica
przedsiębiorstwa i że to działa.
Chcę również, by wiedzieli o tym pracownicy, by wiedzieli jakie są ich prawa i jakie
obowiązki, jak powinni się zachować, by uszanować tajemnicę przedsiębiorstwa swojego
pracodawcy oraz co mogą robić, a czego nie.
Chcę też, by pracownicy wiedzieli, jak oni mogą chronić swoją przewagę konkurencyjną,
ponieważ pracownicy również mają swoją przewagę konkurencyjną.
To jest niesamowite, jak wielu przedsiębiorców dowiaduje się o tym, że można mieć jakieś
prawa do informacji dopiero wtedy, gdy były pracownik przejmuje ich klientów i sprzedaje
im ten sam produkt od tych samych dostawców, tylko że nieco taniej. Albo gdy wykorzystuje
we własnej działalności informacje techniczne lub organizacyjne. Przedsiębiorcy bardzo
często dopiero wtedy orientują się, że coś stracili, że stracili swoją przewagę konkurencyjną.
Widziałem to już wiele razy i zawsze dzieje się to według tego samego schematu:
przedsiębiorcy po prostu zapominają, że o przewadze konkurencyjnej decydują nie środki
trwałe, nie środki produkcji, ale właśnie informacje.
Są takie świetne badania przeprowadzone przez firmę doradczą Ocean Tomo ze Stanów
Zjednoczonych. Otóż według stanu na styczeń 2015 roku aż 84% wartości firm, wchodzących
w skład indeksu Standard&Pours 500, to wartości niematerialne, a tylko 16% wartości firm,
to tradycyjne środki trwałe. Co więcej, według innego raportu, tym razem firmy Forrester
Research, szacuje się, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 2/3 wartości informacji
w firmach. Dlatego właśnie należy w firmach zadbać o ochronę informacji, a nie skupiać się
na ubezpieczeniu samochodów i biurek od kradzieży.
Tym

podcastem

chcę

promować

tajemnicę

przedsiębiorstwa,

chcę

docierać

do

przedsiębiorców i pracowników, ponieważ nie da się chronić tajemnicy przedsiębiorstwa bez
świadomości pracowników czym ona jest i jak jest ważna dla firmy.
Chcę was zainspirować do utworzenia lub wzmocnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w swojej
firmie.
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W następnych odcinkach tego podcastu opowiem, jak to zrobić.
Chciałbym ci zwrócić również uwagę, że ten podcast ma charakter edukacyjny i nie stanowi
porady prawnej, ani jej nie zastępuje. Materiały edukacyjne nie mogą stanowić porady
prawnej, gdyż nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb, dlatego w każdej konkretnej
sprawie powinieneś skontaktować się ze swoim prawnikiem.
Dlaczego postanowiłem nagrywać podcast i dlaczego właśnie ta forma przekazu, skoro mam
już blog www.tajemnica-przedsiębiorstwa.pl? Powiem tak – dla przyjemności. Taką
bezpośrednią inspiracją był występ w podcaście „Mała Wielka Firma” u Marka
Jankowskiego. Wtedy uznałem, że to mi się podoba i chcę mieć swój własny podcast. Co
więcej, wtedy okazało się też, że zawsze chciałem pracować w radiu. Gdy zabrałem się za
nagrywanie podcastu, to byłem przekonany, że pójdzie mi to gładko. Głównie dlatego, że
bardzo lubię prowadzić szkolenia. Niestety, nie poszło. Okazuje się, że mówienie do
mikrofonu, to jednak coś całkiem innego, niż mówienie do uczestników szkolenia. Jeżeli
kiedyś widziałeś taką denerwującą czerwoną lampkę na mikrofonie, to pewnie wiesz, o czym
mówię. I tutaj również pomoc Marka Jankowskiego okazała się bardzo wartościowa.
Podejrzewam, że Marek nawet o tym nie wie, ale jego praktyczne uwagi spowodowały, że
udało mi się ten podcast ostatecznie uruchomić. Tak że jeszcze raz, Marku, bardzo ci dziękuję
za tę pomoc. I nie chcę tu umniejszać Twoich zasług, ale było jeszcze kilka innych osób,
które przyczyniły się do powstania podcastu.
Otóż zanim zacząłem nagrywać, musiałem zobaczyć, jak to robią najlepsi. Obejrzałem
wszystkie najważniejsze pozycje i przyznam, że powrót do „Przystanku Alaska” i „Chrisa
o poranku” sprawił mi naprawdę dużo radości. Później było „Jak zostać królem”, „Good
Morning, Vietnam” i „Niepokonany Seabiscuit”. W każdym z tych filmów była przynajmniej
jedna wyraźna osobowość radiowa i było się czego uczyć. Nie ukrywam, ze moim
absolutnym idolem jest Robin Williams w „Good Morning, Vietnam”. Pod tym podcastem
pokazuję ci to, do czego będę dążył w następnych odcinkach. Czy się czegoś nauczyłem, to
oczywiście dopiero ocenisz, na razie są to moje początki przed mikrofonem, więc bardzo Cię
proszę o wyrozumiałość.
Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka mojego podcastu i od razu powiem, że to nie
był typowy odcinek. Następne odcinki będą już merytoryczne. Na początku będzie trzęsienie
ziemi, a potem napięcie będzie nieprzerwanie rosnąć.
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Pod każdym odcinkiem podcastu na moim blogu będą notatki i odesłania do materiałów, na
które się powołuję. Na przykład pod tym podcastem znajdziesz linki do badań, o których
wcześniej wspomniałem. Jeżeli podoba ci się to, o czym mówię, to udostępnij, proszę, ten
podcast swoim znajomym na Facebooku, Twitterze LinkedInie lub w jakikolwiek inny
sposób.
Dziękuję i zapraszam do wysłuchania następnego, tym razem już merytorycznego, odcinka
podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Robert Solga.

Radca prawny
Robert Solga

Blog i podcast
www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl
Kontakt:
robert.solga@solga.pl
www.solga.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa
tel. 32 253 09 99
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