
 C3

AKTUALNOŚCI

Dziennik Gazeta Prawna,  14 maja 2015 nr 92 (3985) 

   gazetaprawna.pl

SN: zakaz konkurencji nie przechodzi 
na nowego pracodawcę. A czy obowiązuje...

Perły 
2015samorządu

samorządu
25 lat

Wszystkich zainteresowanych przedstawicieli samorządów prosimy o zgłaszanie swojego udziału 
na stronie www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2015/zgloszenie

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu Perły Samorządu 
oraz ogłoszenie zwycięzcy Internetowej Perły Samorządu
odbędzie się 26 maja o godz.10.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych 

(sala notowań), w Warszawie, przy ulicy Książęcej 4.
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Wypłata świadczeń wstrzymana 
po kontroli ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od stycz-
nia do marca 2015 r. przeprowadził 152,2 tys. kontroli 
osób mających zaświadczenie o czasowej niezdolno-
ści do pracy. Ich efektem było wydanie 6,5 tys. decyzji 
wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych
na kwotę 3,8 mln zł. 
ZUS ma także obowiązek obniżenia podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, 
jeśli ustał tytuł ubezpieczenia. W takim przypadku wy-
sokość świadczenia jest ograniczana do 100 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego 
powodu w I kwartale 2015 r. obniżono wypłaty o niemal 
47 mln zł dla 62,4 tys. osób.
Kolejnym powodem ograniczenia wysokości wypłacanego
świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu
pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Obniżenie to stosuje 
się wtedy, gdy pracownik nie dostarczy płatnikowi zaświad-
czenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  
Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłaca-
ne jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu 
dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to zastosowano 
wobec 30,7 tys. osób, na łączną kwotę 1,8 mln zł.  EC

Rejestr pomoże pracodawcy 
odszukać szkolenie 

Ze szkoleń finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w latach 2007–2013 skorzystało
ok. 300 tys. przedsiębiorców i ponad 1,5 mln pracowni-
ków – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju. Jak dodał wiceminister Paweł Orłowski, w nowej 
perspektywie o tym, jakie szkolenia będą organizowane,
w większym stopniu niż do tej pory mają decydować
sami przedsiębiorcy. Znalezienie odpowiedniego szko-
lenia ułatwi Rejestr Usług Rozwojowych, który zostanie
uruchomiony z funduszy Programu Wiedza Edukacja
Rozwój jeszcze w tym roku. – Baza będzie zawierać in-
formacje o podmiotach świadczących usługi doradcze 
i szkoleniowe oraz o ich ofercie, co ułatwi przedsiębior-
com ich poszukiwanie i wybór, zgodnie z indywidual-
nymi potrzebami – powiedział wiceminister Orłowski.
Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informa-
cji umożliwi także ocenę jakości wsparcia, która będzie 
dostępna dla wszystkich uczestników szkoleń. Instytu-
cja szkoleniowa, zanim trafi do rejestru, będzie musiała 
przejść test weryfikujący jej wiarygodność i potencjał (np. 
doświadczenie kadry, jakość zrealizowanych projektów).

ZUS otwiera drzwi niepełnosprawnym

Już za tydzień, 20 maja 2015 r., podobnie jak w ubiegłych 
latach, odbędzie się Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Nie-
pełnosprawnych. Celem jest upowszechnianie wiedzy 
o prawach osób niepełnosprawnych oraz możliwościach 
ich aktywizacji zawodowej.
W godz. 9.00–14.00 w terenowych jednostkach organiza-
cyjnych ZUS dyżurować będą specjaliści ubezpieczyciela, 
a także eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół
Integracji oraz innych organizacji pozarządowych. Będą 
udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczni-
czej w ramach prewencji rentowej. Doradzą, jak efektywnie
szukać pracy i optymalnie przygotować się do rozmowy 
z potencjalnym pracodawcą. Poinformują o różnych for-
mach dofinansowania ze środków PFRON oraz możliwo-
ściach uczestnictwa w obecnie realizowanych projektach 
funduszu. Wyjątkowo w oddziale ZUS w Szczecinie Dzień 
Otwarty odbędzie się 27 maja. Informacje dostępne są na 
stronach oddziałów terenowych ZUS. JP
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PROBLEM: W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zakaz konkurencji 
obowiązujący po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na nowego pracodawcę, który 
przejął zakład w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm.). Mowa o uchwale z 6 maja 2015 r., sygn. akt III PZP 2/15 (www.sn.gov.pl), która 
potwierdziła stanowisko z wyroku SN z 11 lutego 2015 r., sygn. akt I PK 123/14 (www.sn.gov.pl).  
W praktyce oznacza to tyle, że przejęty pracownik nie może dochodzić odszkodowania 
od swojego nowego pracodawcy. 
Choć do żadnego z tych rozstrzygnięć nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia, to już wśród 
ekspertów budzą one poważne wątpliwości. Główne zarzuty dotyczą przede wszystkim tego,  
że nie wiedzieć czemu SN wykluczył zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
z zobowiązań z zakresu prawa pracy, a uznał go za umowę stricte cywilną. Eksperci  
przyznają, że na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź. 
Jest jeszcze inny problem – co się dzieje z samym zakazem konkurencji po przejściu zakładu 
pracy, tzn. czy nadal obowiązuje, a jeśli tak, to kogo i w jakim zakresie? A może wygasa? 
Pisaliśmy o tym w DGP, nr 30/2015, tuż po lutowym wyroku SN, który zupełnie się do tej 
kwestii nie odniósł (dodajmy, że uchwała z maja także). Ekspert na naszych łamach wskazał 
więc dwa, jego zdaniem, możliwe rozwiązania, przy czym podkreślił, że żadne nie wynika 
z przepisów. Pierwsze z nich to uznanie, że wraz z przejściem zakładu pracy na nowego 
pracodawcę dochodzi do wygaśnięcia zakazu konkurencji, a drugie – zakaz nadal wiąże 
pracownika i poprzedniego pracodawcę, ale z wyłączeniem pracodawcy przejmującego. 
Z kolei jeżeli pracodawca przejmujący chciałby, aby przejęty pracownik był związany 
zakazem konkurencji również wobec niego, powinien zawrzeć z nim nową umowę o zakazie 
konkurencji. Zapytaliśmy innych ekspertów, czy zgadzają się z tym, a może są też inne 
rozwiązania. I jak się okazuje, zdania są rozbieżne.  KD 

OPINIE EKSPERTÓW

U
chwała SN z 6 maja 2015 r. odpowiada na pytanie, 
czy w razie przejścia zakładu pracy (lub jego części) 
na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa, czyli 

na podstawie art. 231 k.p., stroną w umowie o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy, która została zawarta 
z poprzednim pracodawcą. Na tak zadane pytanie SN udzielił 
odpowiedzi przeczącej. Warto jednak podkreślić, że uchwała ta 
nie oznacza, iż pracodawca przejmujący nigdy nie będzie 
związany umową o zakazie konkurencji, zawartą przez swojego 
poprzednika. Będą o tym bowiem decydowały okoliczności 
stanu faktycznego. W przypadku gdy podstawą przejścia 
zakładu pracy będą zdarzenia kwalifikowane jako sukcesja 
generalna (np. połączenie spółek przez przejęcie, przekształce-
nia rządzone przepisami kodeksu spółek handlowych), 

pracodawca stanie się stroną umowy o zakazie konkurencji 
zawartej przez poprzednika, bez konieczności podejmowania 
dodatkowych czynności. 
Co do tego, co stanie się z umową o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy w pozostałych sytuacjach, wydaje się, że 
nie można wykluczyć interpretacji, iż umowa ta nadal wiąże. Stąd 
też zanim SN zajmie stanowisko w tym zakresie, z punktu widze-
nia pracodawcy bezpieczniej jest przewidzieć w umowie o zakazie 
konkurencji klauzulę umożliwiającą wypowiedzenie zakazu 
w razie przejścia zakładu pracy lub odstąpienie od tej umowy. 
W moim przekonaniu nie ma natomiast podstaw do obawy 
o konieczność wyłączania z zakresu zakazu konkurencji pra-
codawcy przejmującego. Obowiązki wynikające z umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy aktualizują 
się w momencie definitywnego ustania zatrudnienia (uchwała 
SN z 7 marca 2006 r., sygn. akt I PZP 5/05, OSNP 2006/17-18/259). 
Takim momentem nie jest przejście zakładu pracy, bowiem 
stosunek pracy trwa w niezmienionej postaci. W praktyce nie 
będzie zatem sytuacji konfliktu między dotychczasowym pra-
codawcą a pracodawcą przejmującym. 
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