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Wizerunek pracodawcy 
i pracownika w Internecie – aspekty prawne 
zamieszczania informacji na forach i portalach 
społecznościowych

The image of the employer and the employee on the Internet
 – the legal aspects of publishing information 

on forums and social networking sites

The modern employer and employee are reaching for new 
ways to search for information about a particular person or compa-
ny. One of them are Internet resources. The first part of the article 
illustrates how an important tool in today turns out to be the Inter-
net. With it, it becomes possible to create the image of an employer 
in a manner most favorable to him. Such treatments are limited by 
both ethical and legal limitations, especially the protection against 
unfair competition. The next part of the article is analysis of the 
Article 100 § 1 and 2 of the Labour Code, which is constitutes the 
employee’s fundamental responsibilities. With the growing popular-
ity of social networking sites, individuals are increasingly willing to 
share information about their private life. Often, the behavior of the 
employee in his free time, is significantly different from the image of 
the company, for which he must take care of.

Keywords: employer, employee, competition, labour code.

Współczesny pracodawca, a także pracownik, sięga po nowe 
metody poszukiwania informacji o danej osobie czy firmie, jedną 
z nich są zasoby Internetu. Pierwsza część artykułu obrazuje jak 
ważnym narzędziem w dobie współczesnej okazuje się być Internet. 
Dzięki niemu, możliwym staje się kreowanie wizerunku pracodawcy 
w sposób dla niego najkorzystniejszy. Zabiegi takie podlegają zarów-
no ograniczeniom etycznym, jak i prawnym, a zwłaszcza ochronie 
przed czynami nieuczciwej konkurencji. W kolejnej części zostaje 
poddany analizie artykuł 100 § 1 i 2 Kodeksu pracy, stanowiący 
o podstawowych obowiązkach pracownika. Wraz z rosnącą popu-
larnością portali społecznościowych, osoby prywatne coraz chętniej 
dzielą się informacjami ze swojego życia. Niejednokrotnie zachowa-
nie pracownika w czasie wolnym znacząco odbiega od wizerunku 
firmy, o który winien on dbać.

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik, konkurencja, Kodeks 
pracy.
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Wstęp

Współczesny pracodawca, a także niejeden pracow-
nik, sięga po nowe metody poszukiwania informacji 
o danej osobie czy firmie.

 Rosnącą popularnością cieszy się przeszukiwanie 
w tym celu zasobów Internetu. Osoby prywatne, będą-
ce pracownikami danych przedsiębiorstw, coraz chęt-
niej dzielą się informacjami ze swojego życia, przemy-
śleniami lub opisami na temat ich firmy czy przełożo-
nych. 

Podobne sytuacje, choć tak często spotykane i we-
dług niektórych niezasługujące na większą uwagę, nie-
jednokrotnie mają swój finał na sali sądowej. 

Pracodawca w sieci

Najczęściej spotykanymi formami promocji pracodaw-
cy poprzez Internet są: firmowe strony internetowe, płatne 
reklamy zamieszczane na innych stronach i w wyszukiwar-
kach przekierowujące przeglądającego do strony firmowej 
oraz własne fanpage’e na portalach społecznościowych. 
Jako formę promocji wykorzystuje się także wpisy na fo-
rach, blogach oraz portalach, odpowiednio moderowane 
przez osoby, którym powierzono budowanie pozytywnego 
wizerunku danego przedsiębiorstwa. Problem pojawia się 
w momencie, gdy obecny lub były pracownik, klient bądź 
kontrahent świadomie bądź nie, godzi w wizerunek jaki jest 
kreowany przez daną firmę. Jak ważne są wszelkie infor-
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macje dotyczące pracodawcy, które możemy znaleźć w In-
ternecie bogato obrazuje badanie przeprowadzone przez 
polski portal pracy Praca.pl. W okresie od 17 do 31 stycznia 
2012 roku wspomniany portal poddał ankiecie grupę 1 045 
swoich użytkowników (http://praca.wp.pl 2012). Pytanie 
ankietowe brzmiało: „Czy sprawdzasz opinie o potencjal-
nym pracodawcy w Internecie?”. Dużo, ponieważ aż 37% 
ankietowanych wskazało, że: „Tak, zawsze przed pójściem 
na rozmowę kwalifikacyjną”. Niewiele mniej, bo aż 33% ba-
danych przeszukuje zasoby Internetu w celu zdobycia infor-
macji na temat rzetelności, płacy oraz warunków panują-
cych u danego pracodawcy jeszcze przed wysłaniem swojej 
aplikacji na jego ofertę pracy. 16% badanych przyznało, że 
sprawdza, „ale dopiero kiedy dostanę ofertę pracy”. Jedy-
nie 14% respondentów stwierdziło, że jeszcze nigdy nie 
używało Internetu jako narzędzia pozyskiwania informacji 
o potencjalnym pracodawcy. Z przytoczonych danych wyni-
ka, że 70% poszukujących pracy, próbuje znaleźć informacje 
o swoim potencjalnym pracodawcy. Liczby te wskazują jak 
ogromny wpływ nie tylko na rekrutację kadry, ale także na 
ogólny wizerunek firmy oraz potencjalne kontrakty bizne-
sowe ma wizerunek wyłaniający się z Internetu. 

W przypadku zamieszczenia na forum, stronie lub por-
talu społecznościowym nieprawdziwej lub wprowadzającej 
w błąd informacji na temat danej firmy w celu osiągnięcia 
własnej korzyści lub przysporzenia szkody innej osobie (np. 
utrata ważnego klienta) mamy do czynienia z czynem nie-
uczciwej konkurencji. Informacje takie mogą dotyczyć za-
równo osób kierujących przedsiębiorstwem, jego usług, wy-
twarzanych towarów bądź sytuacji gospodarczej i prawnej. 
Ponadto znamiona czynu nieuczciwej konkurencji wyczer-
puje podawanie nienależących do danych osób lub nieści-
słych tytułów naukowych oraz odznaczeń, nieprawdziwych 
kwalifikacji pracowników, nieprawdziwych atestów oraz nie-
rzetelnie przeprowadzonych wyników badań (http://www.
networkmagazyn.pl 2012). Przykładem takiego zachowania, 
przysparzającego korzyści własnej, może być zamieszcze-
nie przez pracodawcę w sieci informacji nieprawdziwej nt. 
przymiotu danego wyrobu, potwierdzonej rzekomymi ba-
daniami naukowymi, gdy w rzeczywistości przymiot taki nie 
istnieje, bądź nie został naukowo potwierdzony. 

Pracownik w sieci

Sytuacja pracownika w stosunku do zamieszczania w In-
ternecie informacji zarówno dotyczących pracodawcy, jak 
i swojej osoby podlega wielu ograniczeniom. Odpowiedzial-
ności pracowniczej na podstawie Kodeksu pracy (dalej k.p.) 
podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy 

o pracę (Kodeks pracy z 1974 roku ze zm.). Szczególne za-
dania w tej kwestii stawia przed pracownikiem Kodeks pra-
cy. Artykuł 100 k.p. stwierdza, w § 1, że: „Pracownik jest 
obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz 
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, 
jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową 
o pracę”.

W stosunku do niniejszego paragrafu na pierwszym 
planie dostrzegamy obowiązek pracownika, dotyczący 
wykonywania powierzonych obowiązków służbowych su-
miennie, z zachowaniem należytej staranności. Użyte w ni-
niejszym sformułowaniu kodeksowym pojęcia „sumiennie” 
i „starannie”, są terminami niejednoznacznymi. Przyjmuje 
się jednak, że oznaczają one wykonywanie przez pracow-
nika powierzonych zadań, nie tylko zgodnie z obowiązkiem 
prawnym, ale także zgodnie z określonym stanem wiedzy 
i doświadczeniem (Klucz 2009). Pracownik powinien swoją 
pracę wykonywać w taki sposób, aby jej cel został osiągnięty 
(Romer 2008). Pojawia się tu zatem element subiektywny 
(sumienność) jak i obiektywny (staranność), który może zo-
stać sprawdzony przez osoby trzecie (Salwa 2006). Ponadto 
obowiązki pracownika winny zostać ujęte w katalog podsta-
wowych obowiązków pracowniczych, na który składają się 
wszelkie czynności dążące do realizacji określonego przez 
pracodawcę celu. Wypowiedzi na forach, aktywność na por-
talu społecznościowym czy blogu, będące prywatną sprawą 
pracownika, dokonywane w godzinach pracy, w sytuacji, gdy 
pracownik winien realizować swoje obowiązki służbowe, 
mogą stać się przesłanką potwierdzającą łamanie przez nie-
go obowiązków wynikających z prawa pracy, bowiem żad-
na z tych czynności nie jest nastawiona na osiągnięcie celu 
gospodarczego założonego przez pracodawcę (Salwa 2006). 
W takim przypadku dochodzi do niestarannego i niesumien-
nego wykonywania powierzonych obowiązków. Czas pracy 
winien być w pełni poświęcany na pracę zawodową, a nie na 
cele społeczne, osobiste i inne, nie związane z pracą zawo-
dową (Salwa 2006), co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego 
z 5 października 1971 roku II PR 202/71 (Iwulski 2009). Gdy 
się tak nie dzieje, pracownik nie wywiązuje się z obowiązku 
przestrzegania ustalonego czasu pracy. Daty oraz godziny 
poszczególnych wpisów mogą stać się dowodem w przypad-
ku nagany bądź kary pieniężnej, ponieważ pracownik pod-
lega zarówno odpowiedzialności porządkowej, jak i mająt-
kowej (Klucz 2009). W szczególnym wypadku może dojść do 
rozwiązania umowy zgodnie z artykułem 52 § 1 punkt 1 k.p., 
stanowiącym o ciężkim naruszeniu przez pracownika pod-
stawowych jego obowiązków. W takim przypadku obowią-
zek udowodnienia naruszenia obowiązków pracowniczych 
spoczywa na pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
6 lutego 1980 roku I PRN 149/79 (Iwulski 2009).



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1(17)/2016                                                                                                    

78

Zgodnie z artykułem 100 § 2 k.p. „pracownik jest obo-
wiązany w szczególności:

1. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakła-

dzie pracy porządku;
3. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
4. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie 

oraz zachować w tajemnicy informacje, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych 
przepisach;

6. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia 
społecznego”.

Skupiając się na punkcie czwartym przytoczonego pa-
ragrafu zauważamy, że pracownik winien dbać o dobro za-
kładu, w którym jest zatrudniony. Obowiązek pracowniczy 
zawarty w tymże przepisie został ujęty w sposób szeroki 
(Salwa 2006). Na pierwszy plan wysuwa się tu poszanowa-
nie przez pracownika powierzonych mu przez pracodawcę 
urządzeń i materiałów, które powinny być zabezpieczane 
przez uszkodzeniem bądź zniszczeniem (Salwa 2006). Nie 
są to jednak jedyne dobra pracodawcy, o które winien dbać 
pracownik. Obecnie szczególne znaczenie ma także dobro 
interesów oraz wizerunku pracodawcy. W celu zabezpiecze-
nia przestrzegania przez pracownika obowiązku zawartego 
w artykule 100 § 2 punkt 4 k.p., a dotyczącego właśnie wi-
zerunku pracodawcy, może on skorzystać z kontroli działań 
pracownika (Salwa 2006). Uzyskanie informacji o pracow-
niku może dokonać się przy użyciu zasobów Internetu. Pra-
codawca legalnie zdobywając dostęp, może przeszukiwać 
informacje zawarte na portalach społecznościowych (np. 
facebook, myspace, twitter, nasza-klasa) (Lasek 2012). Wie-
dza tak zdobyta pozwala nie tylko poznać pracownika, ale 
także pokazuje w jaki sposób dana osoba zachowuje się po 
godzinach pracy. Informacje te, w skrajnych przypadkach, 
mogą stać się przyczyną wypowiedzenia. Zgodnie z arty-
kułem 100 § 2 punkt 4 k.p. pracodawca ma prawo wyma-
gać dbania o dobro zakładu pracy. Zdjęcia dokumentujące 
uczestnictwo pracownika np. w libacjach alkoholowych, 
czy też w kompromitujących sytuacjach, mogą przysporzyć 
firmie realnych szkód, wpływają bowiem na dobre imię 
przedsiębiorcy. Dzieje się to zwłaszcza w przypadku zajmo-
wania przez danego pracownika kierowniczego stanowiska, 
pozycji wymagającej szczególnej odpowiedzialności. Wyrok 
Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2000 roku I PKN 1/00 po-
twierdza, że utrata zaufania pracodawcy wobec pracownika 
zajmującego kierownicze stanowisko może stać się przyczy-
ną wypowiedzenia umowy o pracę (Iwulski 2009). Pracow-

nik zatrudniony w firmie, której kreowany wizerunek rażąco 
odbiega od jego zachowania, staje się złą wizytówką firmy. 
Potencjalny kontrahent celowo lub przypadkiem natrafia-
jąc na takie zdjęcia lub informacje, może zrezygnować ze 
współpracy z danym przedsiębiorstwem, patrząc na nie po-
przez pryzmat zachowań pracownika. Pracodawca zatem 
ma prawo zwolnić osobę, która naraża na szwank dobre 
imię firmy. Innym przykładem naruszającym wizerunek pra-
codawcy może być przynależność pracowników do określo-
nych grup tematycznych, tworzonych w ramach portali i for 
dyskusyjnych. Pracownik należący do grup wzbudzających 
kontrowersje czy szerzących np. rasizm, również winien 
pamiętać, że jego aktywność internetowa może budować 
bądź burzyć wizerunek firmy, w której on pracuje. Ponadto 
wulgaryzmy, a także błędy ortograficzne w zamieszczanych 
postach np. na facebooku czy twitterze (zwłaszcza przy wy-
pełnionym obszarze dotyczącym pracy) mogą negatywnie 
wpływać na postrzeganie firmy w oczach innych. 

Pracodawca ma możliwość ochrony swoich interesów, 
poprzez wprowadzenie do regulaminów pracy, kodeksów 
etyki firmowej, a nawet umowy o pracę, wzmianki o nie-
umieszczaniu na portalach społecznościowych takich infor-
macji o pracodawcy, które mogłyby narazić go na szkodę 
bądź wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy. Przykładem 
takiej polityki może być stacja telewizyjna TVN, która zale-
ciła swoim pracownikom rozważne wypowiadanie się na fo-
rach i portalach społecznościowych. W przeprowadzonych 
przez firmę Homo Homini w 2012 roku badaniach ankie-
towych, prawie 60% respondentów stwierdziło, że w ich 
firmach nie ma wytycznych odnośnie aktywności na porta-
lach społecznościowych, forach czy blogach (Miller 2012).

Artykuł 100 § 2 punkt 4 k.p. nakłada ponadto na pra-
cownika obowiązek dbania o mienie pracodawcy oraz 
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przykładem naru-
szenia powyższego obowiązku mógłby stać się wpis na por-
talu twitter lub facebook asystenta prezesa pewnej spółki, 
ujawniającego plany zarządu, co do sprzedaży dużej liczby 
akcji w danej cenie. Nieistotnym jest, czy nielojalne działa-
nia pracownika w danym przypadku przyniosło bądź też nie 
przyniosło rezultatu w postaci straty finansowej przedsię-
biorstwa. Ważna jest jednak możliwość realnego powstania 
takiego zagrożenia (Strzelec, Janowska 2012). Nielojalność 
pracownika wyrażona w formie elektronicznej może stać 
się przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Konsekwencje 
wynikające z łamania przez pracownika obowiązku dbania 
o dobro pracodawcy potwierdzają wyroki Sądu Najwyższe-
go z dnia 2 marca 2011 roku II PK 204/10, 10 sierpnia 2000 
roku I PKN 1/00 oraz 9 lipca 2009 roku II PK 46/09 (Strzelec 
2012). 
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Zakończenie

Dokonując podsumowania niniejszego referatu należy 
wskazać, że każda nasza działalność w sieci, patrząc zarów-
no z pozycji pracodawcy, jak i pracownika, może zostać pod-
dana weryfikacji oraz ocenie. Należy zatem ze szczególną 
rozwagą postępować przy zamieszczaniu wpisów, zdjęć czy 
filmów, bowiem to, co raz zostało publicznie udostępnione 
w Internecie, mimo naszej późniejszej refleksji, może po-
zostać nadal dostępne dla innych. W niektórych sytuacjach 
prawo pracy, ze względu na interes pracodawcy, ogranicza 
naszą swobodę upubliczniania pewnych treści. 
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