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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa
84/450/EWG

– dyrektywa Rady 84/450/EWG z 10.09.1984 r.
dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i re‐
klamy porównawczej (Dz.Urz. WE L 250,
s. 17) – akt uchylony

dyrektywa
2005/29/WE

– dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europej‐
skiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycząca nieucz‐
ciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na ryn‐
ku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę
Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE,
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europej‐
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE)
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(„Dyrektywa o nieuczciwych praktykach hand‐
lowych”) (Dz.Urz. UE L 149, s. 22)

dyrektywa
2006/114/WE

– dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europej‐
skiego i Rady z 12.12.2006 r. dotyczącą reklamy
wprowadzającej w błąd i reklamy porównaw‐
czej (Dz.Urz. UE L 376, s. 21)

dyrektywa
2010/13/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/13/UE z 10.03.2010 r. w sprawie koordy‐
nacji niektórych przepisów ustawowych, wyko‐
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Wykaz skrótów

nawczych i administracyjnych państw człon‐
kowskich dotyczących świadczenia audiowi‐
zualnych usług medialnych (dyrektywa o au‐
diowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz.
UE L 95, s. 1)

dyrektywa
2016/943

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/943 z 8.06.2016 r. w sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed
ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzysty‐
waniem i ujawnieniem (Dz.Urz. UE L 151, s. 1)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

k.k. z 1969 r. – ustawa z 19.04.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U.
poz. 94 ze zm.) – akt uchylony

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)

konwencja
paryska

– Konwencja paryska z 20.03.1883 r. o ochronie
własności przemysłowej zmieniona w Brukseli
14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r.,
w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r.,
w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie
14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51 zał., ze zm.
wynikającymi z Aktu wycofania przez Rzecz‐
pospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do
art. 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmienia‐
jącego Konwencję paryską o ochronie własno‐
ści przemysłowej z 20.03.1883 r., zmienioną
w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie
2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie
2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. sporzą‐
dzonego w Sztokholmie 14.07.1967 r., Dz.U.
z 1998 r. poz. 179)
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k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek hand‐
lowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)

porozumienie
madryckie

– Porozumienie madryckie z 14.04.1891 r. doty‐
czące zwalczania fałszywych oznaczeń pocho‐
dzenia towarów, przejrzane w Waszyngtonie
2.06.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (Dz.U.
z 1932 r. poz. 446 ze sprost.)

porozumienie
TRIPS

– Porozumienie w sprawie handlowych aspektów
praw własności intelektualnej, stanowiące za‐
łącznik do Porozumienia ustanawiającego
Światową Organizację Handlu (WTO) sporzą‐
dzonego w Marakeszu 15.04.1994 r. (Dz.U.
z 1995 r. poz. 483)

p.p.m. – ustawa z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne mię‐
dzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792)

pr. farm. – ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.)

pr. pras. – ustawa z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.
poz. 24 ze zm.)

pr. up. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności prze‐
mysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)

p.z.p. – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień pub‐
licznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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rozporządzenie
nr 6/2002

– rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002
z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnoto‐
wych (Dz.Urz. UE L 3 z 2002 r., s. 1)

rozporządzenie
nr 510/2006

– rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006
z 20.03.2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń ge‐
ograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE
L 93, s. 12) – akt uchylony

rozporządzenie
nr 1151/2012

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w spra‐
wie systemów jakości produktów rolnych
i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343, s. 1)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 13)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37)

u.d.w. – ustawa z 5.07.2002 r. o ochronie niektórych
usług świadczonych drogą elektroniczną opar‐
tych lub polegających na dostępie warunko‐
wym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1341)

u.o.k.k. – ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)

u.p.n.p.r. – ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nie‐
uczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 3 ze zm.)

u.p.n.w. – ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nie‐
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon‐
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spo‐
żywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67)

u.r.t. – ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)
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u.ś.u.d.e. – ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług dro‐
gą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)

u.u.i.g.w. – ustawa z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informa‐
cji gospodarczych i wymianie danych gospo‐
darczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz. 1503 ze zm.)

u.z.t. – ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych
(Dz.U. poz. 17 ze zm.) – akt uchylony

Czasopisma i orzecznictwo

Apel.-Lub. – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego
w Lublinie

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
ECR – European Court Reports
GRUR Int. – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht –

Internationaler Teil
IIC – International Review of Industrial Property and

Copyright Law
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSG – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodar‐

czych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywil‐

na (od 1995 r.)
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór dodat‐

kowy
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywil‐

na oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie‐
czeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.)

OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna
i Wojskowa

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
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OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Se‐

ria A
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
R. Pr. – Radca Prawny
Rej. – Rejent
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
WUP – Wiadomości Urzędu Patentowego
Zb.Orz. – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości

i Sądu
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Dz.Urz. UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konku‐
rencji i Konsumentów

FTC – Federal Trade Commission (Federalna Komisja
Handlu w USA)

SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TS – Trybunał Sprawiedliwości
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
WTO – World Trade Organization (Światowa Organi‐

zacja Handlu)

Piśmiennictwo

Szwaja, Komentarz 1994 – J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Po‐
źniak-Niedzielska, R. Skubisz, T. Skoczny, S. Sołtysiński, J. Szwaja,
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I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komen‐
tarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994
Szwaja, Komentarz 2006 – M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Nie‐
dzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2000
Szwaja, Komentarz 2006 – A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa,
M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja,
I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komen‐
tarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006
Szwaja, Komentarz 2013 – M. Kępiński, J Kępiński, I. Wiszniewska,
M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, E. Całka, S. Stanisław Sołtysiński,
S. Gogulski, T. Tadeusz Skoczny, M. Bernatt, R. Skubisz, J. Dudzik, A. Ja‐
kubecki, J. Szwaja, K. Jasińska, A. Kubiak-Cyrul, Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013
Szwaja, Komentarz 2016 – A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa,
M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja,
I. Wiszniewska, M. Bernatt, E. Całka, J. Dudzik, S. Gogulski, K. Jasińska,
J. Kępiński, A. Kubiak-Cyrul, A. Niewęgłowski, Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016

Uwaga: Powołane w książce artykuły bez bliższego oznaczenia są arty‐
kułami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez określenie
„ustawa” bez bliższego oznaczenia należy rozumieć ustawę o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
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WPROWADZENIE

I. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Rys
historyczny i rozwój regulacji prawnych

1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji –
kształtowanie się regulacji. Szkic problematyki

1.1. Uwagi ogólne

Funkcjonowaniu rynku „od zawsze” towarzyszyły działania niezgodne
z powszechnie przyjmowanymi w danym społeczeństwie zasadami ucz‐
ciwości. Niektóre z nich były formalnie sankcjonowane (np. lichwa w sta‐
rożytnym Rzymie), zakazywały jej także, jako działań nieetycznych, po‐
szczególne religie. Niewątpliwie wyraźne już i dość obszerne regulacje,
wprost nawiązujące do zwalczania, niekiedy w sposób szczególnie okreś‐
lanej, nieuczciwej konkurencji – nie tylko zresztą w Polsce – zawarte były
w przepisach cechowych, które nie pozwalały np. na „odwabiania” klien‐
tów, czeladników i uczniów, „przeszkadzanie” przy zakupie surowców
czy wykonywaniu czynności handlowych (por. L. Górnicki, Nieuczci‐
wa..., s. 11–13). Ważną funkcją cechu – ilustracyjnie pozostając na grun‐
cie krajowym – była także walka z tzw. partaczami, tj. rzemieślnikami,
którzy po wyuczeniu się zawodu nie wykonywali prac w ramach cechu,
lecz działali nielegalnie. Prowadzili swoją działalność nie tylko na przed‐
mieściach, ale również w mieście na terenie tzw. jurydyk szlacheckich,
kościelnych i klasztornych. Na tych obszarach prawo miejskie nie obo‐
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wiązywało. Partacze nie wnosili żadnych opłat cechowych, nie podlegali
też ograniczeniom dotyczącym jakości produkcji, jakie stosował cech,
mogli zatem oferować tańsze produkty. Statuty cechowe zezwalały na
konfiskatę takich prac, niekiedy także, za zgodą rady miejskiej, można
było partaczy ukarać. Chroniono w ten sposób interesy członków cechu,
rynek jako taki nie stanowił przedmiotu zainteresowania. Jak podkreślał
F. Zoll, cechy spełniały nader ważne społeczno-gospodarcze zadania: nie
dopuszczały do niebezpiecznej walki sprzecznych interesów konsumpcji
i produkcji oraz utrzymywały względną równość między producentami;
przeciw tym, którzy porządek zakłócali, wykonywały władzę sądową
i policyjną (F. Zoll, Nieuczciwa konkurencja..., s. 4).

Burzliwy rozwój przemysłu, dający się zaobserwować od końca XVIII w.,
wywołany przede wszystkim przez wprowadzenie do produkcji prze‐
mysłowej szeregu wynalazków, jak choćby maszyny parowej, co ułatwiło
przewóz towarów wynikający m.in. z rozpowszechniania się kolei (lo‐
komotywa parowa – pierwsza konstrukcja pochodzi z 1804 r.) i trans‐
portu samochodowego (przeróbka ropy naftowej na benzynę), spowo‐
dowały intensyfikację produkcji i związanej z tym wymiany handlowej.
Znaczenia nabierały także oznaczenia indywidualizujące zarówno pro‐
dukty, jak i przedsiębiorców, w tym i odniesienia o charakterze geogra‐
ficznym. Niebagatelne były także koszty finansowe opracowywania
i wdrażania nowych rozwiązań.

W konsekwencji, rynek stał się obszarem walki konkurencyjnej, prowa‐
dzonej nie zawsze zgodnie z zasadami etyki kupieckiej (por. A. Mok‐
rysz-Olszyńska, Zagadnienia prawne..., s. 115 i n.).

Znakomicie tę sytuację ilustruje opinia komentatorów do pierwszej pol‐
skiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a mianowicie: „przy‐
jęcie zasad właściwych dla tzw. wolnej konkurencji spowodowało, że
znikły wszelkie ograniczenia, opierające się na ciasnych regulaminach
cechowych i licznych normach państwa policyjnego. Skruszono pęta sił
ujarzmionych, ale nie tylko dobrych, ale także i złych [...] przy wyścigach
o pozyskanie jak największej liczby odbiorców pojawiały się i pojawiają
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także różne środki etycznie naganne, złe, których represją zajęło się lub
zająć powinno prawo. Nazwano je najogólniej objawami nieuczciwej
konkurencji” (A. Kraus, F. Zoll, Polska..., s. 13–14).

Początkowo działaniom tym próbowano przeciwdziałać, sięgając przede
wszystkim do postanowień zawartych w kodeksach cywilnych. I tak we
Francji celowi temu miały służyć art. 1382 i 1383 Kodeksu Napoleona
(Code civil). Zgodnie z tymi przepisami odpowiedzialność odszkodo‐
wawczą ponosi ten, kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę; kla‐
syczne pojęcie winy rozbudowano w orzecznictwie tak, iż obejmowała
ona także przypadki niedbalstwa lub nieumyślności. Oceny w tym za‐
kresie oparte były także na akceptowanych w obrocie regułach moral‐
nych (o czym niżej). Orzecznictwo odchodziło w wielu przypadkach od
dosłownego brzmienia przywołanych przepisów, co komentowane było
w następujący sposób: „Sędzia francuski, przyzwyczajony do przekła‐
dania zasad słuszności ponad literę ustawy i nie zrażający się brakiem
ścisłych dyspozycji prawnych w tych wypadkach, kiedy życie wysuwa
nowe potrzeby i nowe pojęcia, znalazł w ogólnikowym postanowieniu
art. 1382 K.N. [...], podstawę do poskramiania wszelkich współczesnych
form nieuczciwej konkurencji” (por. M. Mayzel, O zwalczaniu..., s. 196).
Konstruowano w tym celu prawo przedsiębiorcy do klienteli, przesą‐
dzające o jego powodzeniu (por. np. E. Baur, Der Schutz..., s. 18–20;
J. Namitkiewicz, Podręcznik..., s. 187; B. Giesen [w:] System Prawa Pry‐
watnego, t. 15, s. 75). Wskazywano także na istnienie indywidualnego
prawa do konkurencji, co prowadzi do konstatacji, iż nieuczciwe dzia‐
łania prawo to łamią, naruszając gwarantowaną przepisami swobodę
działalności gospodarczej. Prawo to pozwala chronić siłę atrakcyjną
przedsiębiorstwa, przyciągającą klientelę, decydując o wartości firmy
(por. A. Mokrysz-Olszyńska, Zagadnienia prawne..., s. 118–119). Stąd
wdzieranie się w tę klientelę uznawano za czyn nieuczciwy, wymagający
represji.

Podobne zasady ocenne wynikały z włoskiego Codice civile z 1865 r. Po‐
stanowieniem art. 1151 objęte były mianowicie zawinione zachowania
wyrządzające szkodę (stanowiące podstawę żądania odszkodowania).
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Ewa Nowińska – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Prawa Konku-
rencji i Śródków Masowego Przekazu na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest 
autorką wielu publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji, prawa własności 
przemysłowej, prawa prasowego i medialnego. 
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – profesor doktor habilitowany nauk praw-
nych, radca prawny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Ka-
tedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa 
i Administracji UW, gdzie sprawuje również funkcję dyrektora Instytutu Prawa 
Cywilnego. Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa własności 
przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa cywilnego. 

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów budzących największe 
wątpliwości w praktyce stosowania prawa i orzecznictwie sądowym. W książce 
omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące:
– nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela 

informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,

–  przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. 
Uwzględniono również inne krajowe akty prawne związane z tym zagadnieniem, 
w tym ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także nor-
my prawa międzynarodowego i unijnego. Przedstawiono ponadto występujące w wy-
branych krajach systemy prawnej ochrony uczestników rynku przed nieuczciwą 
konkurencją. 
Komentarz został przygotowany z myślą o prawnikach, którzy zajmują się prob-
lematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ułatwi on także przedsiębiorcom 
stosowanie obowiązujących standardów.
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