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W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:
• pojęcie i specyfika nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami,
•  rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych 

(np. klauzula generalna, czarna lista), 
• reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza,
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• relacje wertykalne między przedsiębiorstwami,
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wych między przedsiębiorcami.
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tak unijnego, jak i krajowego rynku! (…) Recenzowane opracowanie nie ma żadnego 
odpowiednika na rynku krajowym, stanowiąc cenne jego uzupełnienie”.

Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Monika Namysłowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu 
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rencji oraz nowych technologii.
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WSTĘP

1. Tło

1.1. Przedmiot badań

Nie istnieje pojęcie prawne nazywające zbiorczo nieuczciwe praktyki 
handlowe między przedsiębiorcami. Posługiwanie się terminem jed-
nolitym i nadrzędnym dla wszystkich form takich praktyk byłoby zaś 
zasadne. Dzięki temu możliwe by było przyporządkowanie różnych 
aktów prawnych do jednej dziedziny oraz spójna interpretacja prowa-
dząca nie tylko do właściwego zastosowania odpowiednich przepisów, 
lecz również ułatwiająca tworzenie kolejnych norm prawnych.

Takim określeniem porządkującym może być termin „nieuczciwe prak-
tyki handlowe między przedsiębiorcami”. Jest on intuicyjnie zrozumiały, 
zwłaszcza od uchwalenia dyrektywy 2005/29/WE1, która wprowadziła 
zasady zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych przedsiębiorców 
wobec konsumentów. Oczywistą konsekwencją używanego przez nią 
pojęcia „nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębior-
stwa wobec konsumentów” było znalezienie nazwy dla nieuczciwych 
działań przedsiębiorców wobec przedsiębiorców, pozostających poza 
zakresem dyrektywy. Synonimem jest pojęcie „nieuczciwe praktyki 

1  Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. doty-
cząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, 
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE L 149, s. 22).
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handlowe B2B”. Bowiem powszechne stały się, niezależnie od stosowa-
nego języka, zwroty zawierające skróty pochodzące od odpowiednich 
terminów w języku angielskim: nieuczciwe praktyki handlowe w re-
lacjach przedsiębiorca – konsument są praktykami handlowymi B2C 
(business-to-consumer), a te w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca 
to nieuczciwe praktyki handlowe B2B (business-to-business)2.

W ślad za rozwiązaniem przyjętym przez dyrektywę 2005/29/WE pod 
pojęciem „nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami” 
rozumiem te nieuczciwe praktyki handlowe przedsiębiorców, których 
adresatami bądź odbiorcami są inni przedsiębiorcy. Zakresem pojęcia 
nie są więc objęte praktyki przedsiębiorców wobec konsumentów, które 
wprawdzie szkodzą interesom przedsiębiorców – konkurentów, lecz je-
dynie pośrednio, ze względu na odbieranie im klientów – konsumentów 
za pomocą nieuczciwych działań. Nieuczciwa praktyka handlowa B2C 
nie może być, wobec tego, nieuczciwą praktyką handlową B2B.

Praktyki handlowe przedsiębiorców wobec przedsiębiorców mogą mieć 
natomiast formy tożsame z praktykami stosowanymi wobec konsumen-
tów. Przykładowo, adresatami jednej reklamy mogą być i konsumenci, 
i przedsiębiorcy. Praktyka ma wówczas charakter zarówno praktyki 
handlowej B2C, jak i praktyki handlowej B2B, przy czym nie oznacza to, 
że w obu przypadkach stwierdzona zostanie jej nieuczciwość. Zdarzają 
się też praktyki, które występują wyłącznie w relacjach B2B, np. praktyki 
w łańcuchu dostaw. Co więcej, niektóre praktyki występują niezależnie 
od relacji pionowych bądź poziomych między przedsiębiorcami oraz 
niezależnie od sektora, w którym działają przedsiębiorcy. Inne moż-
liwe są tylko w relacjach pionowych między przedsiębiorcami lub są 
charakterystyczne dla danego sektora. Część praktyk handlowych B2B 
występuje niemal od zawsze, jak reklama, zaś część to efekt rozwoju ryn-
ku, np. działania platform internetowych lub wykorzystania sztucznej 
inteligencji. Praktyki handlowe między przedsiębiorcami cechuje zatem 

2  Dychotomiczny podział na praktyki handlowe w relacjach B2C i B2B nie jest 
podziałem pełnym ze względu na wyróżnianie praktyk w innych relacjach, np. między 
konsumentami (C2C, consumer-to-consumer), praktyk konsumentów w stosunku do 
przedsiębiorców (C2B, consumer-to-business).
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ogromna różnorodność, co jest dodatkowym wyzwaniem dla stworzenia 
efektywnego modelu ochrony przed nieuczciwością w relacjach B2B.

To właśnie nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami są 
przedmiotem badań w niniejszej monografii, a w szczególności przepisy 
prawne będące podstawą zwalczania tego typu praktyk.

1.2. Zakres badań

Konieczność ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwością rynkową 
była dla krajowych prawodawców oczywista w momencie uchwalenia 
pierwszych aktów prawnych dotyczących tej problematyki. Przykłado-
wo już pierwsza polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
z 1926 r.3, jak też ustawa niemiecka z 1896 r.4 skupiały się na ochro-
nie przedsiębiorców. W uzasadnieniu niemieckiej ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji z 1896 r. stwierdzono wręcz, że ochrona 
„konsumującej publiczności” (konsumierendes Publikum) nie może 
być uznana za bezpośredni cel ustawy5. Pierwszoplanowa była więc 
ochrona przedsiębiorców przed nieuczciwością rynkową, przy czym 
była zapewniana ochrona przed negatywnymi skutkami wynikającymi 
z nieuczciwych czynów innych przedsiębiorców wobec konsumentów, 
które dziś nazwalibyśmy nieuczciwymi praktykami B2C. Zatem nie cho-
dziło o ochronę przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców wobec 
przedsiębiorców. Mimo to ochrona relacji przedsiębiorca – przedsię-
biorca nie była wykluczona. Ustawy posługiwały się bowiem terminami, 
takimi jak „klientela”6 oraz „osoby”7, na określenie odbiorców czynów 
potencjalnie nieuczciwych. Te zaś obejmują zarówno przedsiębiorców, 
jak i konsumentów, które to pojęcie pojawiło się zresztą dużo później. 

3  Ustawa z 2.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 1930 r. Nr 56, 
poz. 467 (dalej: u.z.n.k. z 1926 r.).

4  Ustawa z 27.05.1896 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbes), RGBl 1896, s. 145 i n. (dalej: UWG z 1896 r.).

5  Podaję za: M. Kisseler, Die Verantwortung der Rechtsprechung für den lauteren 
Wettbewerb, WRP 1999/3, s. 275.

6  Np. art. 1 u.z.n.k. z 1926 r.
7  Np. § 1 UWG z 1896 r.
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Rozdział I

ZWALCZANIE NIEUCZCIWYCH 
PRAKTYK HANDLOWYCH MIĘDZY 

PRZEDSIĘBIORCAMI: WYZWANIE DLA 
PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Nieuczciwe praktyki handlowe między 
przedsiębiorcami – pojęcie i specyfika 

1.1. Kwestie terminologiczne

Pojęciem „nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami”, 
które nie jest pojęciem prawnym, posługuję się w niniejszej monografii 
jako terminem nadrzędnym dla praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorców wobec innych przedsiębiorców. Pojęcie to stosuję bez 
względu na rodzaj praktyki handlowej (np. reklama, postanowienia 
umowne) oraz niezależnie od generalnego bądź sektorowego (np. sektor 
spożywczy) charakteru praktyki i  typu relacji między przedsiębior-
stwami (relacje wertykalne lub horyzontalne). Terminu tego używam, 
abstrahując od porządku prawnego, który praktyki te reguluje, czyli 
zarówno wobec prawa krajowego, jak i prawa Unii.

Brak nadrzędnego pojęcia prawnego wynika głównie z faktu, że w prze-
ciwieństwie do nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorców wobec konsumentów, przepisy krajowe dotyczące re-
lacji między przedsiębiorcami nie zostały zharmonizowane w sposób 
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zupełny przez prawo Unii na wzór dyrektywy o nieuczciwych praktykach 
handlowych. Uchwalono wyłącznie akty normatywne harmonizujące 
prawo krajowe w zakresie wybranych nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorców wobec przedsiębiorców. Nie istnieje 
zatem unijny akt prawny, w którym występowałoby pojęcie analogiczne 
do powszechnie używanego terminu „nieuczciwa praktyka handlowa 
stosowana przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów”, którym po-
sługuje się dyrektywa 2005/29/WE.

Termin „nieuczciwa praktyka handlowa między przedsiębiorcami” nie 
obejmuje natomiast zjawiska nowego. Jest to mniej lub bardziej precy-
zyjny synonim pojęć pojawiających się od końca XIX w., jak np. „nie-
uczciwa konkurencja” z niemieckiej ustawy z 1896 r., „czyn sprzeczny 
z obowiązującymi przepisami albo z dobrymi obyczajami (uczciwością 
kupiecką)” z polskiej ustawy z 1926 r., „czyn nieuczciwej konkurencji” 
z polskiej ustawy z 1993 r.1 Uważam jednak, że pojęcie, które ma mieć 
charakter nadrzędny, nie powinno być terminem znanym z przepisów 
krajowych, dzięki czemu uniknie się konfuzji terminologicznej i utrwa-
lania nienowych sformułowań w sytuacji, gdzie niezbędne może się 
okazać nowe podejście legislacyjne.

Konieczność przyjęcia terminu określającego nieuczciwe działania ryn-
kowe między przedsiębiorcami nie budzi wątpliwości głównie z dwóch 
powodów. Po pierwsze, w każdym państwie członkowskim występują 
różne formy nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorca-
mi, które powinny mieć jednolitą nazwę zbiorczą w Unii Europejskiej. Po 
drugie, w ostatnich latach zostały uchwalone unijne akty prawne poru-
szające kwestie zwalczania wybranych działań w relacjach B2B, których 
wspólnym mianownikiem jest ich nieuczciwy charakter. Wprowadzenie 
dla nich nadrzędnego określenia ograniczy m.in. brak przejrzystości 
aktów prawnych i problemy interpretacyjne wynikające z wielości pojęć 
używanych na nazwanie tego samego zjawiska w prawie krajowym i unij-
nym. Zaproponowane przeze mnie pojęcie i jego definicja2 mają, wobec 

1  Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1913 ze zm.).

2  Zob. rozdział I, pkt 1.2.
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tego, charakter przede wszystkim porządkujący. Nie stanowią wprost 
postulatu de lege ferenda, lecz ułatwiają zarówno tworzenie przepisów 
prawnych, zwłaszcza podczas implementacji prawa Unii do prawa kra-
jowego, jak i ich stosowanie dzięki dookreśleniu kontekstu przepisów.

Termin „nieuczciwa praktyka handlowa między przedsiębiorcami” 
utworzyłam na wzór wspomnianego centralnego pojęcia dyrektywy 
2005/29/WE, jakim jest „nieuczciwa praktyka handlowa stosowana 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów” (unfair business-to-
-consumer commercial practice). Pojęcie to obrazuje rozdzielenie przez 
dyrektywę przepisów dotyczących nieuczciwości przedsiębiorców wo-
bec konsumentów od tych dotyczących nieuczciwych praktyk przed-
siębiorców wobec innych przedsiębiorców. Dyrektywa 2005/29/WE 
objęła zatem wyłącznie relacje przedsiębiorca – konsument (business-
-to-consumer). Relacje między przedsiębiorcami (business-to-business) 
pozostawiła zaś w kompetencji regulacyjnej prawodawcy krajowego3. 
Potrzeba wyróżnienia pojęcia nazywającego praktyki handlowe, któ-
re nie mieszczą się w zakresie dyrektywy 2005/29/WE, pojawiła się 
więc tuż po jej uchwaleniu. Pojęciem takim sama dyrektywa się nie 
posługuje, wskazując jedynie na „transakcje między przedsiębiorcami”4 
oraz „praktyki handlowe, które, chociaż nie szkodzą konsumentom, 
mogą przynosić szkodę konkurentom i klientom będącym podmiotami 
gospodarczymi”5.

Proponowane przeze mnie sformułowanie zawiera zwrot „między 
przedsiębiorcami”, a nie „między przedsiębiorstwami”, użyty w dyrek-
tywie 2005/29/WE w tytułowym pojęciu „praktyki handlowe stosowane 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów”. Polską wersję językową 
dyrektywy 2005/29/WE trzeba uznać za uproszczenie, ponieważ prak-
tykę handlową może stosować przedsiębiorca, a nie przedsiębiorstwo6. 
Niemniej jednak analogiczne określenie występuje również w innych 

3  Motyw 6 dyrektywy 2005/29/WE.
4  Motyw 6 dyrektywy 2005/29/WE.
5  Motyw 8 dyrektywy 2005/29/WE.
6  Tak też J. Kępiński, Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania 

nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej, Warszawa 
2019, s. 20.
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wersjach językowych dyrektywy, np. niemieckiej (Unternehmen) i fran-
cuskiej (entreprises). Może to być skutkiem tłumaczenia sformułowania 
zastosowanego w angielskiej wersji tytułu dyrektywy, czyli business-to-
-consumer. Słowo business powinno być tłumaczone właśnie jako „przed-
siębiorstwo”, a nie „przedsiębiorca”. Powszechność używania zwrotu 
business-to-consumer oraz wynikającego z tej nazwy skrótu B2C powo-
duje niezręczność tłumaczeń na inne języki. W preambule dyrektywy 
jest użyty w tym kontekście termin „przedsiębiorca”7, choć niekonse-
kwentnie8. Ponadto w art. 2 lit. d dyrektywy 2005/29/WE, który definiuje 
pojęcie „nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębior-
stwa wobec konsumentów”, podmiotem stosującym takie praktyki jest 
przedsiębiorca (ang. trader, niem. Gewerbetreibender, fr. professionnel), 
nie przedsiębiorstwo. Niejasności terminologiczne wynikają również 
z faktu, że pojęcie „przedsiębiorstwo” występuje powszechnie w prawie 
Unii, ale w innych znaczeniach niż w prawie polskim9.

Najbliższe terminologicznie pojęciu „nieuczciwa praktyka handlowa 
między przedsiębiorcami” jest pojęcie „nieuczciwa praktyka handlo-
wa w relacjach między przedsiębiorcami”, które występuje w dyrektywie 
2019/633 dotyczącej nieuczciwości w łańcuchu dostaw produktów rol-
nych i spożywczych. Wobec terminu wprowadzonego przez dyrektywę 
2019/633 należy poczynić trzy uwagi. Po pierwsze, inaczej niż w dyrek-
tywie 2005/29/WE, polska wersja językowa dyrektywy 2019/633 stosuje 
pojęcie „przedsiębiorca”, nie „przedsiębiorstwo”. W wersji angielskiej dy-
rektywa ta zawiera zaś sformułowanie business-to-business, czyli analo-
giczne do tego z dyrektywy 2005/29/WE (business-to-consumer). Stosuje 
je jednak nieco odmiennie. Pełna analogia w tym zakresie wymagałaby, 
by pojęciem w języku angielskim uczynić unfair business-to-business 
trading practice, a nie unfair trading practice in business-to-business 
relationships, przy czym rozbieżność ta nie ma znaczenia praktycz-

7  Np. w motywie 6 i 13 dyrektywy 2005/29/WE.
8  Np. w motywie 8 i 12 użyto sformułowania „przedsiębiorstwo”, podczas gdy zasadne 

byłoby użycie terminu „przedsiębiorca”.
9  Zob. przede wszystkim G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim 

prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, w szczególności s. 44, a także np. J. Lic, 
Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa 
handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 501.
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nego. Po drugie, niezbędne jest skupienie się na zwrocie „nieuczciwe 
praktyki handlowe”. Polskie tłumaczenie terminu „nieuczciwe praktyki 
handlowe” z dyrektywy 2019/633 jest wprawdzie identyczne z poję-
ciem użytym w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach 
handlowych w relacjach B2C. Angielska wersja dyrektywy 2019/633 
różnicuje natomiast terminologię, wprowadzając pojęcie unfair trading 
practices (odzwierciedlone w skrócie: UTP), nawiązujące do pojęcia 
unfair commercial practices (odzwierciedlone w skrócie: UCP) z dy-
rektywy 2005/29/WE, lecz od niego odmienne ze względu na użycie 
sformułowania trading practices, a nie commercial practices. Podob-
nie w języku niemieckim termin ten jest różnicowany w zależności 
od relacji B2C (unlautere Geschäftspraktiken) i relacji B2B (unlautere 
Handelspraktiken). Polska wersja językowa zaciera niestety te niuan-
se, które umożliwiają jasne i szybkie wskazanie, czy chodzi o praktyki 
w relacjach B2C, czy w relacjach B2B. W języku polskim takie różni-
cowanie pojęć nie jest w pełni możliwe, ponieważ już pojęcie unfair 
commercial practices z dyrektywy 2005/29/WE zostało przetłumaczone 
jako „nieuczciwe praktyki handlowe”, a polska ustawa implementująca 
dyrektywę 2005/29/WE dotyczy „nieuczciwych praktyk rynkowych”10. 
Trudno zaś znaleźć kolejny synonim. Po trzecie wreszcie, abstrahując 
od wyżej wymienionych zastrzeżeń leksykalnych, trzeba podkreślić, 
że pojęcie „nieuczciwa praktyka handlowa” występuje w dyrektywie 
2019/633 wyłącznie dla określenia praktyk przedsiębiorców w łańcuchu 
dostaw produktów rolnych i spożywczych. Używany przeze mnie termin 
„nieuczciwa praktyka handlowa między przedsiębiorcami” uwzględnia 
natomiast wszelkie nieuczciwe działania handlowe między przedsiębior-
cami. Mimo tej różnicy w zakresie podmiotowym pojęcie „nieuczciwa 
praktyka handlowa między przedsiębiorcami” tłumaczyłabym na język 
angielski jako unfair business-to-business trading practice, by uwypuklić 
różnicę z pojęciem właściwym dla relacji B2C, czyli unfair business-to-
-consumer commercial practice.

W dokumentach unijnych pojawia się jeszcze jedno sformułowanie 
o szerszym zakresie przedmiotowym niż obejmujące zaledwie jeden 

10  Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
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W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:
• pojęcie i specyfika nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami,
•  rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych 

(np. klauzula generalna, czarna lista), 
• reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza,
• tajemnica przedsiębiorstwa,
• opóźnienia w płatnościach,
• relacje wertykalne między przedsiębiorstwami,
• podobieństwa i różnice w ochronie relacji B2C i B2B,
•  wnioski w zakresie przyszłości modelu zwalczania nieuczciwych praktyk handlo

wych między przedsiębiorcami.

Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów 
i radców prawnych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
w Polsce i za granicą. Zawiera rozbudowaną część teoretycznoprawną, dzięki czemu 
zainteresuje również teoretyków prawa.

„Autorka starannie prowadzi czytelnika przez odpowiednią grupę przepisów, dokonując 
ich analizy, wyciągając wnioski. Lektura wielce pomocna dla oceny funkcjonowania 
tak unijnego, jak i krajowego rynku! (…) Recenzowane opracowanie nie ma żadnego 
odpowiednika na rynku krajowym, stanowiąc cenne jego uzupełnienie”.

Prof. dr hab. Ewa Nowińska
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