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Pan Stanisław Tomasz Bońkiewicz - Dyrektor BSK
Pani Małgorzata Wcześniak- Dyrektor BZKL
Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy
z or ganizacj anl związkowymi dzińaj ący mi w TV P S A.
i Radą Pracowników TVP S.A.
.

Szanowni ?aństwo,
dziękujemy bardzo za wyjaśnienia zawarte w piśmie L.dz. THK-0750-95l202Il255
z dnia I8.01.202Ir., doĘczące ,,Regulaminu zakazu konkurencji w stosunku do TVP S.A.
ofaz. . .", zl<iórych wynika, że pracodawca podziela nasze stanowisko i stwierdza, cyt.: ,,zakaz
konkurencji nie zabrania podeimowania przez pracowników krlżde_i dodatkowe_i ahvwności
zawodowei. Zakaz ten doĘczy. jedynie takiej akĘwności,Hóra jest konkurenĘnaw stosunku
do działalnościTVP S.A. i w sposób rzeczywisty zagraża interesom pracodawcy".
Natomiast nie podzielamy stanowiska pracodawcy, zawartę w piśmie, cyt.: ,fodlrreślić
naleĄ, że w przypadku umów o zakazie konkurencji obowiqzujqcych w TVP pracodawca uznał
za konkurencyjne nie wszystkie rodzaje działalnościprzez niego wykonywane, ale tylko takie,
które w sposób niebudzqcy wqtpliwości mogq zagrozić, choćby potencjalnie, jego interesom",
oraz cyt; ,,Dodać należy, że stanowiqca załqcznik do umowy o zakazie konkurencji lista
rodzajów dziąłąlnościTVP S.A. wg kodów PKD w sposób jasny i jednoznaczny wsknzuje jaką
działalnośćTVP S.A. uważa za konkurencyjnq". Jak w takim razie można lznać za pracę
konkurencyjną np. nagrywanie i montowanie wideo podczas ślubów, cllrzcin, pogrzebów itp.,
które mieszczą się w kodach PKD 59.1I.Z i 59.I2.Z i są v,lykazane w ZŃączniku nr 2 do
Regulaminu zakazu konkurencji w stosunku do TVP S.A. Wielu pracowników twórczych w
swoich zakresach zadań i obowiązków ma zapis o rozwoju artystycznym. Pytamy zatem, czy
zrobienie prywatnego filmu o rodzinie, ptzytodzie, zwierzętach etc., umieszczenie go w
internecie lub posłanie na konkurs będzie złarnartiem zakazu konkurencji ? Czy posiadanie w
domu sprzętu profesj onalnego j est również złamaniem zakazu konkurencj i ? Czy dziennikarze,
będący ekspertami w danej dziedzinie (recenzenci, krytycy, autorzy tekstów itp.) nie będą mieli
prawa udzielaó się zawodowo poza TVP S.A. ? Tak więc nie możeniy się zgodzić ze
stwierdzeniem Pracodawcy, cyt.: ,rWskazana w w.w. załqczniku akĘwnośćwykonywana jest
przez TW S-4. w sposób rzeczywisĘ i ciqgĘ, afunkcjonujqce na rynku podmioty prowadzqce
działalnośćw tożsamym zakresie zagrażajq jej interesom", bo przecież nie istnieje tu
rueczywiste zagrożenie interesów pracodawcy. Dlatego teżuwazamy, że zakaz konkurencji w
zakiesie ustalonym przez TVP S.A., nię zawsze pokrywa się z działalnościąrzeczywiście
wykonyrvanąprzez pracodawcę. Pracodawca powinien kierować się rodzajem wykonywanej
pracy przezpracownika, ańe kodami PKD.

W orzeczeniu z 2 lauietnia 2008 r. QI PK 268/07) Sqd Najwyższy wyraził poglqd, że
postanowienie umowy o pracę przewidujqce zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia
niestanowiqceqo działalnościkonkurencyjnej wobec pracodawcy jest nieważne, gdyż stanowi
obejścieprzepisów o zakazie konkurencji. W 2009 r. (w sprawie III PK 60/08) Sqd Najwyższy
orzeW, że umowa z pracownikiem może przewidywać zakaz podejmowania dodatkowej
działalnościzawodowej lub konieczność uzyskania zgody pracodawcy na taką działalność,
jednakże wprowadzenie takich ograniczeń nie może być dowolne, Uznano, że umowne
ograniczenie swobody podejmowania dodatkowej działalnościzawodowej musi mieć
uzasadnienie w rzeczywisĘm dobru zaHadu pracy. Oceniajqc dopuszczalnośćwprowadzenia
w umowie takich ograniczeń, trzeba uwzględnić przedmiot działalnościpracodawcy i jego
otoczenie rynkowe, zadania, hóre majq być pracownikowi powierzone, charaher pracy
pracownika, ich znaczenie dla funkcjonowania pracodawcy, a nawet system czasu pracy,
w hórym pracownik j est zatrudniony.

W tej sltuacji lważany, żę nalężńoby rozważyć opracowanie kilku wzorów umów o
zakazie konkurencji, których treśćbędzie dostosowana do charakteru pracy poszczególnych
grup zawodowych występujących w Spółce.
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