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UMOWA LOJALNOŚCIOWA 
 

...................................................    ................................................... 
     (pieczęć pracodawcy)                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

UMOWA LOJALNOŚCIOWA 

zawarta dnia ………………….. roku w …………………………………… pomiędzy: 

…………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………….. przy 

ul. ……………………………………………, reprezentowanym przez: ………………………………………… 

posiadającym/ącą odpowiednie pełnomocnictwo do działania,  

zwanym/ą dalej Pracodawcą 

a 

………………………………………… zamieszkałym(łą) w …………………………………….. przy ul. ………………… 

…………………………………………  

zwaną(nym) dalej Pracownikiem, określanymi wspólnie jako Strony umowy 

o następującej treści:  

§ 1 

Pracownik zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy dochować lojalności wobec 

Pracodawcy i nie podejmować działań konkurencyjnych w stosunku do prowadzonej przez 

Pracodawcę działalności. 

§ 2 

Za zachowanie lojalności uważa się całkowite skupienie aktywności zawodowej Pracownika na 

działaniach na rzecz Pracodawcy oraz niepodejmowanie następujących czynności:  

Wykonywanie pracy na rzecz innych osób lub przedsiębiorstw prowadzących działalność 

konkurencyjną w stosunku do prowadzonej przez Pracodawcę działalności, 

Zawiązywanie umów lub innych form współpracy z potencjalnymi klientami Pracodawcy 

związanymi z przedmiotem jego działalności, 

prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, 
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-         pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy, 

-         występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów 

konkurencyjnych. 

 

2.      Pracownik zobowiązuje się ponadto nie świadczyć pracy w oparciu o umowę o pracę, 

umowę zlecenia, umowę o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu 

prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy. 

 

§ 2 

 

1.      Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o 

których dowiedział w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków 

pracowniczych, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. 

 

2.      W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 

dotyczących organizacji pracy oraz działalności usługowej Pracodawcy, a także wszelkich 

poufnych danych dotyczących jego klientów. 

 

§ 3 

 

1.      Zakaz konkurencji, określony w § 1 i 2, obowiązywać będzie Pracownika przez okres 

…………. (okres na który podpisana jest umowa) lat od ustania stosunku pracy. 

 

2.      Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w 

wysokości  ………….. zł (słownie: …………………. złotych) miesięcznie, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca trwania zakazuUmowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.§ 7 
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Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

.......................................................                       ....................................................... 

        (data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy) 

https://www.aplikuj.pl/dokumenty/

