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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://tajemnica-

przedsiebiorstwa.pl/ To jest odcinek podcastu zatytułowany „Pięć różnic pomiędzy tajemnicą 

przedsiębiorstwa i zakazem konkurencji”. 

Ten podcast zacznę od pytania czy wiesz, kto to jest szybki Tosiek? To jest taka postać 

z filmu „Epoka lodowcowa 2”, przedsiębiorczy pancernik, dusza sprzedawcy, który potrafi 

sprzedać nawet skorupę swojego kumpla żółwia. Na pewno znasz ten charakter.  

Jeżeli zatrudniasz szybkiego Tośka, to na pewno jesteś z niego zadowolony, ponieważ szybki 

Tosiek nie widzi granic. Jest to jego zaleta, ale również jego wada. Gdy szybki Tosiek kończy 

z Tobą współpracę to nie znaczy, że kończy współpracę z twoimi klientami. Wtedy to już są 

jego klienci, przynajmniej tak szybki Tosiek uważa.  

Szybki Tosiek to oczywiście pewne przerysowanie problemu, ponieważ zdecydowana 

większość przedstawicieli handlowych to nie są szybkie Tośki. Wręcz przeciwnie, szybki 

Tosiek należy do marginesu. Ale jest to pewien typ pracownika, przed którym na pewno 

chciałbyś się zabezpieczyć, tak samo zresztą, jak chciałbyś się zabezpieczyć na wypadek 

odejścia normalnego przedstawiciela, który nie ma charakteru szybkiego Tośka.  

Inny rodzaj pracownika, którego odejście może być dla ciebie kosztowne, to zapewne jest 

inżynier, który opracowuje w twojej firmie receptury czy jest chemikiem. Wie o twoim 

produkcie więcej, niż ty. Nazwałbym go Heisenberg, jeżeli oglądałeś „Breaking Bad”, to 

wiesz o czym mówię. Heisenberg postępuje zgodnie z zasadami, dlatego właśnie te zasady 

trzeba w firmie mieć. Do Heisenberga zresztą jeszcze wrócimy. 

Firmy są bardzo różne, zatrudniają przedstawicieli handlowych, inżynierów, projektantów, 

informatyków, czasami również naukowców. Odejście tych ludzi z pracy z reguły powoduje 

zagrożenie dla przewagi konkurencyjnej twojej firmy. Praktyka pokazuje bowiem, że 

najczęściej przewagę konkurencyjną firmy wykorzystują pracownicy lub byli pracownicy. 

Dlatego firmy, w celu ochrony przewagi konkurencyjnej, stosują tajemnicę przedsiębiorstwa 
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i zakaz konkurencji. Problem polega tylko na tym, że nie zawsze są one stosowane 

prawidłowo. Często są ze sobą mylone i te błędy popełniają zarówno pracodawcy, jak 

i pracownicy.  

Niezrozumienie istoty tajemnicy przedsiębiorstwa jest powodem wielu napięć na etapie 

wprowadzania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmach. Pracownicy obawiają się, że podpisując 

umowę o zachowaniu poufności, blokują sobie możliwość zmiany pracy, a tak oczywiście nie 

jest, ponieważ tajemnica przedsiębiorstwa nie wprowadza ograniczeń w zatrudnieniu, nie 

blokuje możliwości zatrudnienia w żaden sposób.  

Podpisując umowę o zachowaniu poufności można po ustaniu pracy zatrudnić się 

u konkurenta pracodawcy, jak i prowadzić własną, konkurencyjną wobec byłego pracodawcy 

działalność gospodarczą. Nie można tylko wykorzystywać w ramach tego zatrudnienia lub 

w ramach tej działalności gospodarczej informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

byłego pracodawcy. A są to tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki, 

czyli są nieujawnione do wiadomości publicznej, mają wartość gospodarczą i przedsiębiorca 

podjął racjonalne działania w celu zachowania ich w poufności. Tymczasem zakaz 

konkurencji oznacza, że były pracownik nie może pracować dla konkurenta pracodawcy albo 

prowadzić własnej, konkurencyjnej działalności gospodarczej. 

Warto tu się na chwilkę zatrzymać i skupić na istocie zakazu konkurencji. Każdy z nas ma 

umiejętności i doświadczenie zawodowe, które zbieramy przez całe życie. Zbieramy je ucząc 

się, pracując, uczestnicząc w szkoleniach. Jest to nasze pracownicze know-how, nasz 

warsztat. Jest to co prawda ogólnie dostępna wiedza, ale jednak specjalistyczna i nie każdy 

potrafi tę wiedzę przyswoić w ten sam sposób, na tym samym poziomie. I każdy ma taką 

osobistą, specjalistyczną wiedzą, czy to jest prawnik czy lekarz, czy informatyk, czy 

kierowca, czy też spawacz.  

Przykład spawacza jest bardzo dobry. Wyobraź sobie taką sytuację, że produkujesz 

konstrukcje stalowe i zatrudniasz bardzo dobrego spawacza. Ten spawacz jest po prostu 

mistrzem w swoim fachu, jego spawy są bardzo dobre, dokładne, nie ma żadnych wad, 

pracuje szybko i dokładnie. Dzięki niemu twoja firma wyrobiła sobie renomę na rynku, jest 

lepsza od konkurentów. Ale te umiejętności spawacza nie mają nic wspólnego z tajemnicą 

przedsiębiorstwa. On jest po prostu specjalistą w swoim fachu. I jeżeli chcesz, żeby ten 

spawacz nie poszedł pracować do Twojego konkurenta, to musisz z nim podpisać umowę 

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. To nie ma nic wspólnego z tajemnicą 
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przedsiębiorstwa. Najlepiej jest oczywiście mieć jedno i drugie, za chwilkę zresztą zrobimy 

sobie porównanie tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. 

Będę mówił o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, ponieważ jest to najczęstszy 

i najbardziej praktyczny rodzaj zakazu konkurencji, chociaż oczywiście występują również 

inne zakazy konkurencji. Patrząc na to porównanie, które za chwileczkę sobie zrobimy, zwróć 

uwagę na to, że na szybkiego Tośka tajemnica przedsiębiorstwa może nie wystarczyć. 

Tajemnica przedsiębiorstwa jest bardzo mocnym narzędziem i daje ci bardzo silne 

uprawnienia, ale szybki Tosiek jest szybszy od tajemnicy przedsiębiorstwa, dlatego na 

szybkiego Tośka najlepszy jest zakaz konkurencji. A najlepiej oczywiście mieć i jedno 

i drugie. 

A teraz przejdźmy do porównania tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. Tak, jak 

powiedziałem chcę ci zwrócić uwagę na pięć różnic. Pewnie jest ich trochę więcej, ale te są 

najistotniejsze, reszta chyba się nie liczy. 

Pierwsza różnica dotyczy tego, co daje ci tajemnica przedsiębiorstwa, a co daje zakaz 

konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa chroni informacje, które są wartościowe, poufne, 

a pracodawca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa 

nie chroni natomiast indywidualnych doświadczeń i umiejętności osoby fizycznej, czyli tak 

zwanego pracowniczego know-how.  

Zakaz konkurencji daje to, czego nie daje tajemnica przedsiębiorstwa - chroni firmę przed 

tym, by pracownik nie poszedł pracować do konkurenta lub by nie otwarł własnej, 

konkurencyjnej działalności gospodarczej. Zatem chroni indywidualne umiejętności 

i doświadczenie czyli to, czego nie chroni tajemnica przedsiębiorstwa. Robi to jednak 

w pewnym bardzo określonym i ograniczonym zakresie, który jest działalnością 

konkurencyjną. I tu pojawia się pewien problem ze zdefiniowaniem działalności 

konkurencyjnej. Nie ma definicji prawnej działalności konkurencyjnej, w każdym razie nie 

w odniesieniu do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Sądy stosują tutaj 

kategorię ekonomiczną, z której wynika, że działalność konkurencyjna to taka działalność, 

która narusza interes pracodawcy lub zagraża mu i która jest skierowana chociażby częściowo 

do tego samego kręgu odbiorców. A konkurentem na rynku jest każde przedsiębiorstwo, które 

realizuje ten sam przedmiot działalności lub podobny przedmiot działalności. Oznacza to 

zatem, że nie możesz być psem ogrodnika, nie możesz zabronić pracownikowi tego, czego 

sam nie robisz. 
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Druga różnica to sposób powstania. Tajemnica przedsiębiorstwa powstaje z mocy prawa, 

niejako automatycznie z chwilą, kiedy spełnia się trzy przesłanki w stosunku do informacji. 

Nie trzeba podpisywać żadnej umowy, wystarczy tylko powiadomienie odbiorcy informacji 

o tym, że ma do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa. Czyli może się zdarzyć tak, że 

będziesz związany tajemnicą przedsiębiorstwa wbrew swojej woli, po prostu zetkniesz się 

z nią.  

Zakaz konkurencji natomiast, ten zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, powstaje 

tylko w drodze umowy. Nie ma takiej możliwości, by przez przypadek stać się stroną umowy 

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co więcej, taka umowa musi być 

sporządzona w formie pisemnej. Jeżeli jest w jakiejkolwiek innej formie, to jest po prostu 

nieważna. Oznacza to, że nie można umowy o zakazie konkurencji zawrzeć w sposób ustny 

albo na przykład mailowy. 

Trzecia różnica dotyczy tego, kto jest związany tajemnicą przedsiębiorstwa, a kto zakazem 

konkurencji. Każdy, kto zapozna się z tajemnicą przedsiębiorstwa, ma obowiązek jej 

przestrzegać. Dotyczy to zatem również konkurentów, dostawców, klientów, wspólników 

albo członków rady nadzorczej. Zakaz konkurencji natomiast obowiązuje tylko strony 

umowy. Jeżeli nie podpisałeś umowy o zakazie konkurencji, to nie jesteś nią związany. 

Czwarta różnica dotyczy czasu trwania tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. 

Tajemnica przedsiębiorstwa trwa tak długo, jak tylko informacja spełnia trzy przesłanki, 

o których mówiłem wcześniej. Czyli może się zdarzyć tak, że tajemnica przedsiębiorstwa 

trwa przez czas nieograniczony, tak długo, jak informacja jest poufna i ma wartość 

gospodarczą. Nie lubię tego przykładu, ale go podam. Na przykład receptura Coca-Coli 

została opracowana w 1886 roku i od tego czasu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Tak 

samo receptura czy też mieszanka jedenastu ziół i przypraw, z którą możemy się spotkać 

w KFC, tak nawiasem mówiąc bardzo lubię kurczaki z KFC, ale nie wiedziałem do niedawna, 

że w tym jest jakaś tajemnica przedsiębiorstwa, a teraz już wiem. 

Te receptury są tajemnicą przedsiębiorstwa, ponieważ są poufne. I tu chciałbym ci zwrócić 

uwagę na pewien problem, dotyczący relacji z pracownikami. Otóż pracownicy mają 

ograniczony w czasie obowiązek zachowania poufności informacji. Zgodnie z ustawą 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osoba, która świadczyła pracę na podstawie stosunku 

pracy lub innego stosunku prawnego, zobowiązana jest zachować w poufności informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa przez okres trzech lat od ustania tego stosunku 

prawnego, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustanie stan tajemnicy. Tu podkreślam to 
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„chyba że umowa stanowi inaczej” - oznacza to, że można z pracownikiem przedłużyć czas 

trwania tajemnicy przedsiębiorstwa na jakiś dłuższy okres niż trzy lata, co więcej, można 

nawet to przedłużyć na czas nieograniczony. Ale warunek jest jeden: trzeba z nim zawrzeć 

umowę, ponieważ ten przepis mówi, że „chyba że umowa stanowi inaczej”. Oznacza to, że 

trzeba podpisywać z pracownikami umowy o zachowaniu poufności, jeżeli chcemy 

przedłużyć czas trwania tajemnicy przedsiębiorstwa. Zalecane jest to szczególnie 

w odniesieniu do informacji technicznych i technologicznych. Jeżeli chodzi o zakaz 

konkurencji, to on zawsze jest ograniczony terminem. Te terminy są bardzo różne, to może 

być sześć miesięcy, rok lub dwa lata, a czasami nawet więcej, ale termin musi być zawsze. 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy bez terminu, nieograniczona 

terminem, jest po prostu nieważna. 

Piąta różnica dotyczy odpłatności, czyli tutaj odpowiadamy sobie na pytanie, czy za to coś 

trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, to tutaj mam dobrą informację, 

jest ona nieodpłatna. Wystarczy ją tylko mieć, czyli wdrożyć odpowiednie procedury. Jeżeli 

natomiast chodzi o zakaz konkurencji, to trzeba płacić pracownikowi odszkodowanie za 

powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Odszkodowanie to w przybliżeniu nie 

może być mniejsze niż 25% wynagrodzenia, jakie wcześniej pracownik otrzymywał. 

To było pięć najważniejszych różnic pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem 

konkurencji. Jak widzisz są one naprawdę istotne. Tajemnica przedsiębiorstwa nie da ci tego, 

co zakaz konkurencji i w drugą stronę, zakaz konkurencji nie da ci tego, co tajemnica 

przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak, żebyś miał tego świadomość i żebyś stosował te 

instytucje z pełną świadomością tego, co ona ci dają, a czego ci nie dają. Najlepiej jest 

traktować tajemnicę przedsiębiorstwa jako pierwszy poziom ochrony. Jeżeli chcesz go 

zwiększyć, to po prostu dodajesz do tego umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 

pracy. 

Pod tym odcinkiem podcastu znajdziesz linki do artykułów na moim blogu, które dotyczą 

różnicy pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem konkurencji. Dziękuję ci za 

wysłuchanie tej audycji i zapraszam do wysłuchania następnego odcinka. I jeszcze jedno. 

Jeżeli ten odcinek był dla ciebie interesujący, udostępnij go proszę znajomym. Pozdrawiam, 

Robert Solga. 
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