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Dotvczv: umów o zakazie konkurencii.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód'' z siedz|bą

w Zamościu zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji na temat zasad zawięrania umów

o zakazie konkurencji obowiązujących w Poczcie Polskiej S.A. ,

1. Na podstawie jakich regulacji wewnętrznych zawieran€ są takie umowy?

W Intranecie, w zakładce Akty Prawne , wykazane jest jako obowiązujące Zarządzenie Nr 146

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 6 puŹdziernika 2005 r. w Sprawie ustalenia w
Poczcie Polskiej wykazu stanowisk pracy, na ktorych zatrudnienie pracownika wymaga zawarcia
umowy o zakazie konkurencji. Załączntkami do tego zarządzenia jest Wkaz stanowisk , na

których zatrudnienie pracownika wymaga za:warcia umowy o zakazie konkurencji ( zał. nr ldo
Zaruądzenia) oruz wzór umowy (zał. ru 2 do Zarządzenla).

Czy ten akt prawn)'nadal obowiązuje?

2. Czy istnieje aktualny wykaz stanowisk na których takie umowy są wymagane? Czy

istnieje obowiązujący wzór umowy?

Sprawa ma Zwlązek z umowami o zakazie konkurencji zawartymi z menedŻerami usług

finansowych, ktorzy od 1 listopada 2016 roku zostali alokowani na stanowiska ntŻsze

w strukturze otganizacyjnej, tj. na stanowiska koordynatorów. Z wyjaŚnień jakie otrzymaliŚmy

Ęvnika . ze zawarte z nimi umow}' o zakazie konkurencji nadal obowia-zuja. Jest to o tyle

nięzrozumiale, Żę takich umów nie mieli wcześniej wSZyScy menedzerowie usług finansowych ,

a takich umów nie mają w ogóle pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynatorów.

3. Czy w przypadku, kiedy zmienia się stanowiska na niższe i obniża

wynagrodzenia pracowników, utrzymanie umów o zakazie konkurencji
powinno wiązać się z graĘfikacją finansową?

Do postanowten zawarlych w umowie o zakazie konkurencji zastosowanie ma ar"t. 18 Kodeksu
placy' co oznacza. iz postanowienia umów o pracę oraz tnnych aktów, na których podstawie

powstaje stosunek pracy' nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niz przepisy prawa

Zamośc dnia 5 grudnia 2016 roku.

Pani Agnieszka Grzegorczyk
Dyrekto r Zarząrlzający
Pionem Kapitału Ludzkiego
PoczĘ Polskiej S.A.
w Warszawie
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4. Kto w Spółce jest upowalniony do podpisywania umów o zakazie konkurencji?

Nieważna jest umowa za'warta przez pełnomocnika, ktory przekracza zakres swojego

umocowania. Umowa o zakazię konkurencji jest umo\^ią odrębną od umowy o pracę'

Pełnomocnik upoważniony do za'warcl'a umowy o pracę nie jest upowazniony do za'warcia

umowy o zakaziekonkurencji, chyba że wynika to wyraźnie z treści pełnomocnictwa'

ZaZarząd

pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, nie ma

przewidziały j ej odpłatnoŚć.

Żadnych przeszkod, aby w umowie strony
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Podstawa prawna:

- art.28 ustawy o związkach zawodowych

u l/richoriski

Do wiadomoŚci:

1. Przemysław Sypniewski- Prezes PoczĘ Polskiej S'A'

2. Jerzy Skibniewski - Z-ca Dyrektora ZarządzĄącego PKL, Dyrektor ds' Relacji

Społecznych, P ełnomo cn1k Zar ządu'


