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Zakaz przejmowania pracowników 

1. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania w czasie trwania umowy zawartej na podstawie  

niniejszej oferty (dalej: Umowa), jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, czynów nieuczciwej kon-

kurencji, w szczególności do nienakłaniania Pracownika lub osób świadczących na rzecz Klienta 

usługi w ramach realizacji Umowy w imieniu SQDA (dalej: Personel); do rozwiązania  

z SQDA łączącej ich umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przy-

sporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo wyrządzenia szkody SQDA lub uniemożliwie-

nia/utrudnienia realizacji przez SQDA Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy. 

2. Klient zobowiązuje się do nieangażowania na jakiejkolwiek podstawie (bezpośrednio lub za po-

średnictwem podmiotów trzecich), w tym do niezawierania umowy o pracę lub jakiegokolwiek 

innego stosunku prawnego z Pracownikiem lub Personelem, w czasie obowiązywania Umowy,  

a także w okresie 2 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

3. Niezależnie od postanowień wskazanych w ust.2 Klient zobowiązuje się do każdorazowego infor-

mowania SQDA o każdym przypadku zaangażowania na jakiejkolwiek podstawie (bezpośrednio 

lub za pośrednictwem podmiotów trzecich), w tym do zawarcia umowy o pracę lub jakiegokolwiek 

innego stosunku prawnego z Pracownikiem lub Personelem w terminie do 7 dni od dnia zaanga-

żowania (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich), w tym zawarcia umowy  

o pracę lub innego stosunku prawnego z Pracownikiem lub Personelem.  

4. W przypadku naruszenia postanowień wskazanych w ust. 1 - 3 powyżej: 

a) SQDA jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, 

b) Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SQDA kary umownej za każdy przypadek naruszenia, 

w wysokości 50% sumy wynagrodzenia brutto Pracownika lub Personelu, z ostatnich  

12 miesięcy współpracy Pracownika lub Personelu z SQDA, jednak nie mniej niż 10.000,00 zł 

(dziesięć tysięcy złotych).  

5. Żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopusz-

czalne, a tym samym SQDA  może dochodzić od Klienta odszkodowania uzupełniającego na zasa-

dach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

Zasady równego traktowania 

Klient zobowiązuje się do równego traktowania swoich pracowników bezpośrednich, jak i pracowni-

ków/innych osób świadczących z ramienia SQDA usługi związane z umową na rzecz Klienta.  

Równe traktowanie będzie przejawiać się w:  

• zapewnieniu sprawiedliwego podziału obowiązków*,  

• zapewnieniu równego dostępu do udogodnień socjalnych*,  

• braku zróżnicowania sposobu komunikacji,  

• takim samym stopniu egzekwowania spełnienia zadań*,  

• wzajemnym poszanowaniu w codziennych relacjach. 

 

 

*tam, gdzie ma to zastosowanie 


