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Warszawa, dnia 02.03.202I r.

Pan Stanisław Tomasz Bortkiewicz - Dyrektor BSK
Pani Małgorzata Wcześniak - Dyrektor BZKL
Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy
z or ganizaqarni zwirykowymi działaj ącymi w TVP S. A.
i Radą Pracowników TVP S.A.

Szanowni ?ąństwo,
brak zĄęcia przez pracodawcę stanowiska w przeńdzianym terminie (tj. 30 dni

wynikających z art.28 ust.2 Ustawy o zt^I. zaw.) na nasze pismo L.dz. RZl09l202l i
ZZ|WIZJNI7l202I z dniazs.0|.202Ir., traktujemy jako akceptację naszych propozycji.

W związku z powyższym, oczekuj emy przygotowanych przęz pracodawcę nowych
wzorów umów o zakazie konkurencji, których treśó będzie dostosowana do charakteru pracy
poszczególnych grup zawodowych występujących w Spółce.

Ponadto proponujemy do podpis anychjużUmów o zakaziekonkurencji, wprowadzenie
przedstawionego ptzez nas aneksu (zńącznik do pisma).

Z poważanieytn

PRZEWODNlCZ
RĄfr§/ZAKLAD§WEJ Tv
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Do uMovvy ozAKAzl= ^ffiI uDzlAŁu w REKLAMA.H
W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACU

zwany dalej ,,Aneksem", zawańy w Warszawie, w dniu 2021 roku, pomiędzy:

1, ,,TELEWIZJĄ PoLsKĄ" Społka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana

Pawła Woronicza nr 17, 00-999 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, Xlll Wydział Gospodarczy Kralowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000100679, Nlp: 5210412987, REGON: 010418973, kapitał zakładowy
wpłacony: 286.596.500, 00 zł,

reprezentowaną przez

zw ana dalej :,, Pracodawcę",

zamieszkałym w przy ul,

posiadającym numer PESEL:

zwanym dalej,,Pracownikiem";

Pracodawca oraz Pracownik są w dalszej treści zwani łącznie ,,Stronami", a osobno

,,Stroną".

Zważywszy, że:
1, Strony zawarĘ w dniu ... roku w Warszawie umowę o zakazie

konkurencji i udziału w reklamach w czasie trwania stosunku pracy (zwaną dalej

,,IJmową"), której przedmiotem było ustalenie obowiązkow Stron związanych z
zatrudnieniem Pracownika na podstawie umowy o prace z dnia ., ,..-.. roku

w zakresie dotyczącym działalności konkurencyjnej i reklamowej Pracownika w czasie
trwania stosunku pracy;

2. Strony zgodnie postanowiły zmienić wiążącą je Umowę poprzez wprowadzenie

vvyłączenia do zakazu konkurencjiw czasie trwania stosunku pracy, ktorego celem jest

umożliwienie Pracownikowi samorealizacji zawodowej lub twórczej w obszarze
działalności niestanowiącej działalności konkurencyjnejwobec Pracodawcy.

Strony postanowiły zawłzeć Aneks, o następującej treści:

§1
Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany łączącej je Umowy w ten sposób, że Strony
dodaia, po § 2 i pzed § 3, now § 21 o następującym bzmieniu:

,,§ 21. Wlńączenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
1. Strony zgodnie ustalają, że zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, o

którym mowa w § 2 lJmowy, dotyczy działalności Pracownika odpowiadającej
rodzajowi pracy wykonywanej przez Pracownika na rzecz Pracodawcy. Przez rodzaj
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pracy należy rozumieć op,ś sfanowiska pracy oraz zakres obowiązków z nim

związanych,
2. Działalność Pracownika inna, niż wskazana w ust. 1 powyżej, nie podlega zakazowi

konkurencji, o ktorym mowa w § 2 lJmowy. Dozwoloną działalnością Pracownika,

nienaruszającą postanowień lJmowy, tj, ,,działalnością niewpływającą na poziom
produkcji, spnedaży, sytuację rynkową, vvyniki ekonomiczne oraz wizerunek
pracodawcy", jest każda działalność Pracownika realizowana na własną rzecz i
użytek, jak rownież na rzecz i użytek osób trzecich niezwiązanych z Pracodawcą,
która to działalność jednocześnie nie ma związku z rodzajem i zakresem pracy

wykonywanej przez Pracownika na rzecz Pracodawcy na podstawie łączącego ich
stosunku pracy.

3. Za dozwotoną działalność Pracownika, o któĘ mowa w ust. 2 pov,ryżej, Strony

zgodnie uznają w szczególności swobodną i niezależną działalnośĆ twÓrczą

(ańystyczn ą) Pracownika, potegającą n a re alizacji twórczych aspiracji Pracown i ka.

§2
Strony zgodnie postanowiły dokonać zmiany łączącej je Umowy w ten sposób, że Strony

g!g!hią, w § 4, po ust. 2, nowv ust. 3 o następującym bzmieniu:

,,3. podejmowanie i/Iub prowadzenie przez Pracownika w czasie trwania stosunku pracy z
Pracodawcę działalnościwyłączonej spod zakazu konkurencji, o któĘ mowa w § 2' IJmowy,

nie wymaga pisemnego poinformowania Pracodawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyżej."

§3
Strony postanawiaj ą, że wszelkie pozostałe postanowienia U mowy pozostają bez zmian.

§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po" jednym dla każdej ze
Stron.

§5
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

pracodawca pracownik

Aneks opracowany Wzez Radcę prawnego Marcina Kowalika,
Kowalik iWspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
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