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I. Zakaz nieuczciwego naśladownictwa 
(art. 13 u.z.n.k.)

1. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest genetycznie 
powiązane z ochroną własności przemysłowej, czego wyra-
zem jest art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej lokujący zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji wśród przedmiotów ochrony własno-
ści przemysłowej. W art. 2 p.w.p. przewidziano postanowienie 
wskazujące na odrębność przedmiotu regulacji ustawy Prawo 
własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji1. Regulacja uczciwości konkurencji pozostaje 
formalnie poza systemem ochrony własności przemysłowej2 
i jest traktowana jako dziedzina bazująca na innym modelu 
ochrony (deliktowym, a nie własnościowym). Jednakże 
ze względu na jej silne i wielorakie związki z prawami 
własności intelektualnej, w szczególności pokrewieństwo 
celów ochrony, potencjał krzyżowania i kumulowania się tych 
podstaw jest ogromny. Doskonale widać to na przykładzie 

1 Zob. art. 2 p.w.p.: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.” 
Zob. też 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz. Urz. UE L 289/28, który 
wyraźnie wskazuje się, że wzory przemysłowe mogą być niezależnie chronione 
regulacjami zwalczania nieuczciwej konkurencji.

2 Zob. jednak art. 10 bis Konwencji paryskiej. 

ochrony wzornictwa przemysłowego, a więc rozwiązań (kreacji 
intelektualnych) dotyczących postaci produktu. 

2. W prawie polskim naśladownictwo postaci produktów 
może być uznane za nieuczciwe, jeżeli wprowadza w błąd 
co do tożsamości producenta lub produktu (w świetle 
art. 13 u.z.n.k.) lub jeżeli może być zakwalifi kowane jako 
pasożytowanie na cudzej renomie (na mocy art. 3 u.z.n.k.). 
Dodatkowo i niezależnie, naśladownictwo postaci produktu, 
która pełni funkcję znaku towarowego (tzn. wskazuje 
na pochodzenie towaru), może stanowić wprowadzające 
w błąd użycie oznaczenia towarów (czyn opisany w art. 10 
u.z.n.k.). W prawie uczciwości konkurencji kryteria 
zakazywania nieuczciwego naśladownictwa ustalone 
są miękko, w sposób otwarty. Ochrona ta ma strukturę amor-
fi czną, co stanowi jej siłę i słabość zarazem. Doprecyzowanie 
czynników nieuczciwości pozostawione jest sędziemu. 

3. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem w u.z.n.k. 
przyznawana jest ze względu na konkurencyjne znaczenie 
postaci produktu w rywalizacji rynkowej z innymi 
produktami. Artykuł 13 u.z.n.k. operuje pojęciem „zewnętrznej 
postaci produktu”, którego zakres przedmiotowy krzyżuje 
się z zakresem pojęcia wzoru przemysłowego jako postaci 
wytworu ukształtowanej przez cechy wzornicze (cechy linii, 
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu, 
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jego ornamentację) użytym w art. 102 p.w.p. W świetle art. 13 
u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie 
cudzego produktu polegające na tym, że kopiowana jest 
zewnętrzna postać produktu. Jednakże postać produktu 
(design) chroniona jest w u.z.n.k. nie dlatego, że jest estetycznie 
trafna, twórcza czy ładna, lecz dlatego, że odgrywa istotną rolę 
na rynku – przyciąga uwagę odbiorcy. Osoba twórcy i jego 
twórczy wkład nie stanowi przedmiotu zainteresowania prawa 
uczciwości konkurencji3.

4. Choć w treści art. 13 u.z.n.k. nie ma dodatkowego 
explicite wyrażonego wymogu indywidualności 
(swoistości) zewnętrznej postaci produktu, to jest ona 
kluczowa dla ustalenia przedmiotu i celu ochrony przed 
nieuczciwym naśladownictwem. Piśmiennictwo wskazuje, 
iż chodzi o postać zindywidualizowaną, pozwalającą klientom 
łączyć produkt z konkretnymi cechami lub identyfi kować 
z konkretnym producentem4, „o taki gotowy produkt, 
który w jakiejś mierze stanowi osiągnięcie przedsiębiorcy, 
a nie składnik wiedzy powszechnej”5. Nie każda więc 
zewnętrzna postać produktu może być chroniona w prawie 
uczciwości konkurencji, lecz taka, która ma znaczenie 
w rywalizacji rynkowej – czyni go szczególnym na tle 
konkurencyjnej oferty rynkowej. Kryterium swoistej, 
charakterystycznej, indywidualnej zewnętrznej postaci 
produktu, choć nie zostało sztywno zdefi niowane 
w przepisach, spełnia funkcje podobne do kryteriów ochrony 
własności intelektualnej (w szczególności charakteru 
odróżniającego znaku towarowego i indywidualnego 
charakteru wzoru przemysłowego). Chodzi o te cechy 
konstytuujące zewnętrzną postać produktu, które pozwalają 
klientom odróżnić produkty na rynku; o dostrzeganą przez 
odbiorców indywidualność postaci produktu, która może być 
rezultatem wysiłku twórczego projektanta i/lub intensywnych 
zabiegów marketingowych.

5. W art. 13 ust. 1 u.z.n.k. naśladownictwo defi niowane 
jest jako skopiowanie zewnętrznej postaci produktu 
za pomocą środków technicznych, co ma dwie podstawowe 
implikacje dla zakresu zakazu nieuczciwego naśladownictwa. 
Przede wszystkim w świetle tego rozumienia naśladownictwa 
może być ono dokonane świadomie (naśladowca musi znać 
oryginalną postać produktu). Po drugie, przepis nie stanowi 
podstawy zakazywania komercyjnego wykorzystywania 
postaci produktu, która jest rezultatem niezależnej pracy 
(projektanta, przedsiębiorcy, twórcy). Druga konsekwencja 
tak ujętego naśladownictwa przesądza, iż prawo zwalczania 
nieuczciwej konkurencji nie może stanowić podstawy ochrony 

3 Tak A. Lubberger [w:] Designrecht. Praxishandbuch, red. H. Eichmann, A. Kur, Ba-
den-Baden 2009, s. 247.

4 Tak trafnie z uwzględnieniem dwoistej natury konkurencyjnej swoistości M. Poźniak-
Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 529. 

5 Tak E. Nowińska, M. du Vall, Ochrona przed naśladownictwem produktów, PIPWI UJ 
2004, z. 88, s. 207. 

inwestycji tylko i wyłącznie przez wzgląd na jej pierwszeństwo 
w czasie (co jest elementarną zasadą ochrony inwestycji 
w prawie własności intelektualnej)6.

6. Zakaz zawarty w art. 13 u.z.n.k. dotyczy relacji 
konkurencyjnych pomiędzy przedsiębiorcami (przedsiębiorcą 
wytwarzającym lub oferującym produkt oryginalny 
i przedsiębiorcą naśladującym). Zastanawia jednak, 
że regulacja art. 13 u.z.n.k. zorientowana jest wyłącznie 
produkcyjnie (zakazując wytwarzania), a nie rynkowo 
(handlowo), co może wręcz rodzić wątpliwości, czy jej hipotezą 
objęte jest wprowadzanie do obrotu skopiowanego 
produktu7. W mojej ocenie stanowi to poważną wadę tej 
regulacji, gdyż odrywa ją od zakresu przedmiotowego 
regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji jako konstytucji 
uczciwości na rynku. Ograniczenie zakresu tej regulacji 
wyłącznie do wytwarzania kopii, bez rynkowego znaczenia 
tych czynów, czyni ją impotentną. Właściwie można twierdzić, 
że samo wytwarzanie bez zamiaru wprowadzenia do obrotu 
(zaoferowania na rynku) nie powinno być przedmiotem zakazu 
art. 13 u.z.n.k., stanowi bowiem dopiero przygotowanie 
do czynu, który ma rynkowe znaczenie i może wpływać 
na interesy konkurenta, klientów i ogółu. Wytwarzanie 
produktów, które są niedozwolonym naśladownictwem, może 
stanowić dopiero zagrożenie dla interesów przedsiębiorcy 
wytwarzającego oryginalne produkty. Wytwarzanie produktów 
w postaci naśladującej (kopiującej) cechy wzornicze 
zarejestrowane jako wzór przemysłowy wkracza w prawo 

6 Por. A. Lubberger [w:] Designrecht. Praxishandbuch, red. H. Eichmann, A. Kur, s. 248.
7 Zob. Ł. Żelechowski, Glosa do wyroku z 14 listopada 2008, V CSK 162/08, PiP 2011, 

nr 4, s. 125 i n. Zob. wyrok SA w Lublinie z 27maja 1999 r., I ACa 147/99, OSA 2000, 
nr 3, poz. 11, w którym sąd przyjął, że pojęcie „działania konkurencyjnego” polega 
na uczestnictwie w grze rynkowej, której przesłanką jest obecność zarówno samego 
produktu, jak i jego kopii na rynku w znaczeniu co najmniej „wystawienia na sprze-
daż”. Sąd wręcz uzależnił wystąpienie ryzyka konfuzji od tego, czy produkt stał się 
towarem tzn. czy trafi ł na rynek i został wystawiony do sprzedaży nabywcom.
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wyłączne (prawo własności intelektualnej). Sformułowanie 
zawarte w art. 13 u.z.n.k. przypomina więc raczej model 
ochrony własności intelektualnej, co jest biorąc pod uwagę cel 
tej regulacji błędne i wymaga zmiany. 

7. Podstawowe pytanie dotyczy tego, jak na gruncie 
art. 13 u.z.n.k. rozumieć ryzyko wprowadzenia w błąd 
co do tożsamości producenta lub produktu. Czy jest 
to pojęcie o identycznym zakresie, jak w prawie znaków 
towarowych – tzn. sytuacja, „gdy odbiorcy mogą sądzić, 
że towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa 
lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązany-
ch”8, czy szerszym, obejmującym również ryzyko konfuzji 
anonimowej, bez odniesienia do konkretnego przedsiębiorcy, 
niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, 
iż produkt pochodzi z tego samego (ale niezidentyfi kowanego, 
niezindywidualizowanego) źródła handlowego (od tego 
samego nieznanego przedsiębiorcy)? Piśmiennictwo wskazuje, 
że nie jest wymagana imienna znajomość przedsiębiorcy przez 
modelowego odbiorcę. Wystarczy, jeżeli modelowy konsument 
przypisuje oba produkty jednemu przedsiębiorcy9. 

8. Szczególne wątpliwości budzi rozumienie naśladownictwa, 
które wprowadza w błąd co do tożsamości produktu. Toż-
samość postaci produktu może być pojmowana jako taka jego 
swoistość, w której leży samoistna wartość postaci produktu 
jako narzędzia walki konkurencyjnej, niezależnie od pochodzenia 
handlowego (np. szczególna atrakcyjność i rozpoznawalność 
produktu w oczach odbiorców). Piśmiennictwo określa czyn 
zakazany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. mianem przywłaszczenia 
tożsamości produktu kopiowanego pochodzącego od innego 
przedsiębiorcy10. Do zastosowania zakazu na tak ujętej podsta-
wie wystarcza ryzyko, że towary zostaną pomylone, bez wzglę-
du na ich komercyjne źródło. W konsekwencji niemal każde 
wierne naśladownictwo postaci produktu będzie wywoływało 
niebezpieczeństwo, iż produkty (oryginalny i naśladowany) będą 
mylone. 

9. Zakaz naśladownictwa wywołującego ryzyko konfu-
zji co do tożsamości produktu ma wiele cech wspólnych 
z wzorniczym modelem ochrony. Wydaje się, że ze względu 
na priorytetowe znaczenie zasady wolności naśladownictwa 
oraz dostępność pod wieloma względami alternatywnych form 
ochrony (w szczególności ochrony wzorniczej), postulować 
należy bardzo ostrożne stosowanie tego zakazu nieuczciwego 

8 Tak m.in. w wyroku ETS z 22 czerwca 1999 r., C-342/97 (Lloyd), ECR 1999, 
s. I-3819, pkt 17, w tłumaczeniu na jęz. polski opublikowane [w:] R. Skubisz (red.), 
Własność przemysłowa, s. 159. 

9 A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: 
UWG, München 2010, s. 405. 

10 Tak temat J. Sroczyński, M. Mioduszewski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011, s. 361. 
Zob. wyrok SA w Katowicach w 13 lutago 2008 r. (V ACa 256/07, LEX nr 519350), 
w którym wskazano, że wystarcza „taki sposób podobieństwa, by – jak się obecnie 
przyjmuje – uważny klient na podstawie ogólnego wrażenia nie był w stanie odróżnić 
obu produktów”. 

naśladownictwa. Może być bowiem wykorzystywany 
do obchodzenia zasady wolności naśladownictwa i ochrony 
inwestycji w zakresie przekraczającym potrzeby wolnej 
konkurencji. Tożsamość postaci produktu jako taka (oderwana 
od osoby producenta-przedsiębiorcy) jest chroniona 
w pierwszym rzędzie w reżimie wzorniczym. Nie powinno 
się deprecjonować tej formy ochrony przez wprowadzanie 
alternatywnej, uzależnionej od dość płynnych kryteriów 
i nieograniczonej w czasie ochrony tego rodzaju osiągnięć 
przedsiębiorcy w prawie uczciwości konkurencji. 

Odczytanie tego zakazu w świetle pierwowzoru regulacji 
zwalczania nieuczciwej konkurencji tj. art. 10 bis ust. 3 pkt 
1 Konwencji paryskiej również ukazuje, że nie ma podstaw 
do ochrony przed tak szeroko ujętą konfuzją. Zgodnie z tym 
przepisem konwencji zabronione powinny być „wszelkie dzia-
łania mogące w jakikolwiek sposób spowodować pomyłkę 
co do przedsiębiorstwa, produktów albo działalności przemy-
słowej lub handlowej konkurenta”, co wyraźnie łączy ryzyko 
wprowadzenia w błąd z osobą konkurenta. Ryzyko konfuzji 
powinno być oceniane na chwilę wprowadzania do obrotu 
rezultatów naśladownictwa. 

10. Odczytuję drugą postać wprowadzenia w błąd w art. 13 
ust. 1 in fi ne u.z.n.k. jako zagrożenie dla wolności naśladow-
nictwa. Uważam, że de lege lata w konkretnym przypadku 
opieranie rozstrzygnięcia na tej podstawie prawnej powinno 
być dokonywane z wielką ostrożnością i przez pryzmat zagro-
żenia interesów konkretnego przedsiębiorcy (które nie powinny 
ograniczać się jedynie do dostrzeżenia potrzeby ochrony in-
westycji). Szczególnie ostrożnie powinno się odwoływać do tej 
podstawy odpowiedzialności, gdy miałaby ona prowadzić 
do przedłużania wygasłej ochrony wzorniczej. De lege ferenda 
uważam, że art. 13 ust. 1 u.z.n.k. powinien zostać znoweli-
zowany przez ujęcie ryzyka konfuzji jako „niebezpieczeństwa 
wprowadzenia klientów w błąd co do handlowego (komercyj-
nego) pochodzenia produktu”. Istnieją podstawy, by tak ujęty 
zakaz naśladownictwa rozpatrywać w kategorii sprzeczności 
z prawem UE11.

II. Pasożytnicze wykorzystanie cudzej 
renomy

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może również 
wyjątkowo stanowić podstawę ochrony przed wykorzysta-
niem cudzej renomy w związku z naśladownictwem postaci 
produktu. Czyn, który nie kwalifi kuje się jako nieuczciwe 
naśladownictwo zakazane w art. 13 u.z.n.k., może być 
rozpatrywany jako wykorzystanie cudzej renomy, piętnowane 
jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami na gruncie 
art. 3 u.z.n.k. Bardzo istotne jest jednak wyznaczenie ram dla 

11 Kwestię zgodności zakazu naśladownictwa określonego w art. 13 u.z.n.k. z pra-
wem UE omawiam w pracy Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego 
w prawie własności intelektualnej [w przygotowaniu].
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ochrony tego rodzaju interesów 
przedsiębiorcy na gruncie prawa 
zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
Niestety wiele wypowiedzi sądów 
ogranicza się jedynie do wskazania 
tej podstawy odpowiedzialności, 
jako alternatywy dla zakazu 
nieuczciwego naśladownictwa, 
jednakże bez wnikliwszej 
analizy faktorów nieuczciwości 
w konkretnym przypadku. 

2. Kwestia wykorzystania in-
teresów związanych z renomą 
uregulowana jest przede wszyst-
kim w przepisach dotyczących 
naruszeń znaków renomowanych 
(zawartych w art. 296 ust. 2 pkt 3 
p.w.p.). Celem zakazu naśladownic-
twa, które nieuczciwie wykorzystuje 
cudzą renomę, wywodzonego 
z klauzuli generalnej, jest ochrona 
interesów przedsiębiorcy, który 
tę renomę wypracował (dobrego imienia, wyobrażeń o produk-
cie, jego cechach, jakości). Renoma produktu stanowi rezultat 
nakładów przedsiębiorcy w jakość i reklamę produktów, in-
westycji przedsiębiorcy w trwały pozytywny wizerunek, które 
różnią się od inwestycji sensu stricte niezbędnych do tego, 
by produkt mógł być komercjalizowany.

3. Wobec braku w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji możliwie precyzyjnych kryteriów pozwalających 
na stwierdzenie, iż nastąpiło nieuczciwe wykorzystanie 
cudzej renomy, pomocne mogą okazać się kryteria nor-
matywne wypracowane na użytek ochrony renomowanych 
znaków towarowych. W istocie bowiem ochrona znaków 
renomowanych ewoluowała z prawa uczciwości konkurencji, 
co też wskazuje na pokrewieństwo (tożsamość) jej uzasad-
nienia. Wydaje się, że z tego względu zasady oraz metodo-
logia ustalone w przepisach i wypracowane w orzecznictwie 
w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych po-
winny mieć równoległe zastosowanie do innych przypadków 
wykorzystania renomy rozpatrywanych na gruncie klauzuli 
generalnej (art. 3 u.z.n.k.). 

4. Wykorzystanie renomy zakłada przejęcie pozytywnych 
wyobrażeń (ang. image transfer) przez naśladowcę na inny 
produkt, co nie musi jednocześnie oznaczać wprowadzenia 
w błąd odbiorców co do pochodzenia produktu. Nie chodzi 
więc o wykorzystanie cudzego wkładu (inwestycji) w stwo-
rzenie postaci produktu, lecz raczej inwestycji w wytworzenie 
pozytywnych skojarzeń związanych z tym produktem (to sta-
nowi przedmiot przejęcia). Przejęcie może nastąpić przez 
nawiązanie przez naśladowcę do renomowanego produktu, 
co skutkuje w odbiorze klientów przeniesieniem wyobrażeń 
na produkt naśladowcy (wystarcza myślowe skojarzenie). 

Skutkiem przyjęcia może być osłabienie dobrego imienia 
(pozytywnych wyobrażeń o produkcie), co ma miejsce wów-
czas, gdy produkty naśladujące są gorszej jakości, aniżeli 
produkty oryginalne. Skutkiem wykorzystania renomy może 
być osłabienie konkurencyjnej indywidualności postaci 
produktu.

5. W polskiej regulacji zwalczania nieuczciwego 
naśladownictwa postaci produktów nie ma miejsca 
na bezpośrednią ochronę przed wykorzystaniem cudzych 
nakładów pracy (inwestycji) poprzez skopiowanie postaci 
produktu bez stwierdzenia dodatkowych okoliczności/
czynników/cech nieuczciwości tego działania (ryzyka 
konfuzji)12, co lokuje rozwiązanie polskie w grupie 
zorientowanych prokonkurencyjnie i wolnościowo13. 
Odwołanie do klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) może 
mieć miejsce wówczas, gdy przedstawione zostaną 
inne (poza ryzykiem konfuzji) istotne z punktu widzenia 
prawa konkurencji zarzuty przesądzające o naganności 
naśladownictwa i jego sprzeczności z dobrymi 
obyczajami14. Ze względu na szczególne uregulowanie 
deliktu nieuczciwego naśladownictwa postaci produktu 
trafne są postulaty, by konstruowanie podstaw ochrony 
w oparciu o klauzulę generalną dokonywane było z należytą 

12 Taki szerszy przedmiotowo zakres ochrony przewidują m.in. system francuski 
i szwajcarski. 

13 Zob. anglo-amerykańskie podejście do tej problematyki. Szeroko na ten temat M. Po-
źniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, s. 519-521. 

14 Tak wyrok SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 OSNC 2003, nr 5, poz. 73 z glosą 
aprob. M. Kępińskiego. 

Jagoda Sycz, Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu (2013 r.)
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ostrożnością15. Ochrona przed wykorzystaniem renomy 
produktu w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji 
nie powinna wychodzić poza granice tego, co jest niezbędne 
do zapobiegania zakłóceniom konkurencji. Ochrona renomy 
związanej z postacią produktu niezwiązana ze skutkami dla 
konkurencji jest zbyt daleko idąca16. Orzekanie na podstawie 
art. 3 u.z.n.k. powinno uwzględniać w szczególności 
oceny z punktu widzenia zasad ochrony praw własności 
intelektualnej, gdyż w przeciwnym razie może dojść 
do obejścia pryncypiów tego systemu.

III. Relacje ochrony w u.z.n.k. 
i ochrony w prawie własności 
intelektualnej

1. Relacje między ochroną w prawie własności intelektu-
alnej i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji17 należą 
do zagadnień o najwyższym stopniu skomplikowania, których 
rozstrzygnięcie wymaga uwzględnienia szeregu zjawisk i zależ-
ności systemowych. Ochrona przed nieuczciwym naśladow-
nictwem ustalona w u.z.n.k. pozostaje w silnych związkach 
z ochroną postaci produktu w reżimie wzorniczym, prawno 
autorskim, a także znakowym. Z tego względu sięganie 
do regulacji uczciwości konkurencji w celu uzyskania ochrony 
przed naśladownictwem zmusza do rozstrzygnięcia szeregu 
kwestii elementarnych, konstrukcyjnych i systemowych. 
W praktyce nie poddane limitom, liberalne stosowanie regulacji 
zwalczania nieuczciwej konkurencji podważa granice ochrony 
oraz w konsekwencji równowagę w systemie ochrony własno-
ści intelektualnej, co może rodzić antykonkurencyjne skutki18.

2. W ujęciu uproszczonym patenty, prawa ochronne na wzory 
użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych a także 
prawo autorskie chronią przed naśladownictwem pewne 
osiągnięcia i związane z nimi inwestycje. Dodatkowo, ochrona 
przed ryzykiem konfuzji jest zasadniczym celem ochrony 
w reżimie znaków towarowych. Istotę ochrony przed nieuczci-
wą konkurencją piśmiennictwo ujmuje następująco: „w u.z.n.k. 
chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i nie-

15 Tak M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński, Sz. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 521. Zob. 
też wyrok SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73 (z glosą 
aprob. M. Kępińskiego, OSP 2003, nr 4, s. 54).

16 Por. R. Hilty, The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces [w:] Law Against 
Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?, red. R. Hilty, F. Henning-
Bodewig, Berlin 2007, s. 33.

17 Skomplikowane są również relacje w samym prawie zwalczania nieuczciwej konku-
rencji (tzn. między podstawami ochrony interesów związanych z postacią produktów 
w ramach prawa uczciwości konkurencji), tj. art. 13 u.z.n.k. oraz art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3), 
art. 5 ust. 3 pkt 1) i art. 7 pkt 13 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym.

18 Tak A. Ohly, Areas of Overlap between Trade Mark Rights, Copyright and Design 
Rights in German Law, GRUR Int. 2007, z. 8-9, s. 707.

uczciwym, a nie o ochronę osiągnięcia jako takiego”19. Roz-
różnienie celów obu modeli ochrony w praktyce nie jest jednak 
proste. Choć celem zwalczania naśladownictwa na gruncie 
u.z.n.k. jest eliminowanie nieuczciwych działań na rynku, 
to nie można całkowicie zaprzeczyć temu, iż u.z.n.k. w prak-
tyce pośrednio służy ochronie inwestycji, rezultatów wysiłku 
przedsiębiorców20. 

3. W przypadku naśladownictwa postaci produktów granica 
między ochroną inwestycji a ochroną przed nieuczciwością 
jest bardzo płynna, zaś regulacja uczciwości konkurencji 
wykorzystywana jest do ochrony interesów gospodarczych 
w formie bardzo zbliżonej do modelu własnościowego (zmie-
rza do utrzymania wyłączności względem pewnych osiągnięć, 
ochrony przez wzgląd na dokonaną inwestycję). U podstaw 
ochrony rezultatów inwestycji, zapewnianej w prawie własności 
intelektualnej, leżą – podobnie jak w prawie uczciwości konku-
rencji – kwestie konkurencyjne, przy czym w prawie własności 
intelektualnej ocena oddziaływania tej ochrony na rynek ma 
wymiar normatywny, tzn. została uwzględniona przy ustalaniu 
kryteriów ochrony. W perspektywie regulacji z zakresu prawa 
własności intelektualnej powinien znajdować się również cel 
w postaci zaspokajania potrzeb konsumentów na najko-
rzystniejszych warunkach21. Natomiast w prawie uczciwości 
konkurencji ocena oddziaływania konkretnego czynu na rynek 
stanowi immanentny element kwalifi kacji prawnej każdego sta-
nu faktycznego. Nie zmienia to jednak faktu, iż obie dziedziny 
pozostają w silnych związkach z konkurencją i rynkiem. 

4. Sytuacja ta prowokuje do elementarnych pytań: (1) o uza-
sadnienie ochrony prawami własności intelektualnej, skoro 
podobny cel można osiągnąć z pomocą mniej wymagających 
instrumentów prawnych i bez ograniczenia czasowego ochro-
ny; (2) o relacje między tymi modelami ochrony (własnościo-
wym i deliktowym) oraz (3) o wpływ tej ochrony na zakres 
domeny publicznej (wolności publicznej) oraz znaczenie zasa-
dy swobody działalności gospodarczej. 

5. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem 
przewidziana w u.z.n.k. musi być postrzegana w perspektywie 
zasady naczelnej, jaką jest wolność naśladownictwa. 
Zgodnie z nią w braku ochrony prawami własności 
intelektualnej22 oraz poza granicami ochrony przed 
nieuczciwym naśladownictwem, wynikającej z regulacji 
uczciwości konkurencji, kopiowanie postaci produktów jest 
dozwolone. Innymi słowy prawo zwalczania nieuczciwej 
konkurencji nie powinno sięgać tam, gdzie prawo własności 

19 E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej, 
z. 77, s. 16.

20 Tak m.in. w piśmiennictwie niem. A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG, s. 383. 

21 Por. D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektual-
nej, Warszawa 2012, s. 68. 

22 W tym sensie stanowi ona emanację wolności (domeny) publicznej. 
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intelektualnej wyraźnie przewiduje sferę wolności23. 
Już bowiem przy ustalaniu zakresu i treści ochrony prawami 
własności intelektualnej, a więc i sfery wolności (domeny 
publicznej), doszło do wyważenia między różnymi grupami 
interesów – uprawnionego, konkurentów oraz ogółu. 
W tym sensie interes ogólny (publiczny) stanowi również 
czynnik wyznaczający zakres ochrony w prawie uczciwości 
konkurencji. Trzeba bowiem pamiętać, że „prawa własności 
intelektualnej przez swe ograniczenie czasowe stanowią 
wyraz kompromisu pomiędzy antypodami konkurencji opartej 
na imitacji i konkurencji bazującej na innowacji”24. 

6. Regulacja zajmująca się uczciwością konkurencji zaka-
zuje nieuczciwych zachowań na rynku, bez jednoczesnego 
przyznawania uczestnikom rynku praw wyłącznych. Nie-
zależnie jednak od tej podstawowej różnicy konstrukcyjnej, 
nie można zaprzeczyć, iż istnieje sfera, w której zakresy 
praw własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwością 

23 Tak A. Ohly, Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte? [w:] A. Ohly, 
T. Bodewig, T. Dreier, P. Götting, M. Haedicke, M. Lehmann (red.), Perspektiven des 
Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 
70. Geburtstag, Beck, München 2005, s. 112. 

24 Tak H.-J. Götting [w:] H.-J. Götting, A. Nordemann, UWG Handkommentar, 
Baden-Baden 2013, s. 99.

na rynku pokrywają się, co może prowadzić do ochrony ku-
mulatywnej. Sytuacji tej nie można wyłączyć przez odwołanie 
się do innych celów obu typów regulacji (tj. przewidujących 
ochronę szczególną własności intelektualnej i ochronę przed 
nieuczciwymi działaniami na rynku)25, gdyż już na poziomie 
celów można zauważyć zbieżność. Teoretyczny rozdział 
zakresów ochrony poszczególnych ustaw w oparciu o różne 
interesy chronione nimi, w praktyce nie jest tak przejrzysty26. 
Zdaniem A. Ohly „harmonia ocen pomiędzy poszczególnymi 
dziedzinami własności intelektualnej i prawem uczciwości 
konkurencji może być tylko wówczas osiągnięta, kiedy zo-
staną precyzyjnie określone interesy chronione w poszcze-
gólnych reżimach”27. Jednocześnie autor wyraża pogląd, 
iż „fi kcja różnic w istocie między ochroną prawami własności 
intelektualnej i konkurencyjną ochroną inwestycji jest dogma-
tycznie nieuczciwa i kontraproduktywna”28. Autor postuluje, 
by ze względu na w istocie podobną ochronę oferowaną 
w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, na relacje mię-
dzy prawem własności intelektualnej i nieuczciwej konkuren-
cji patrzeć przez pryzmat zasady subsydiarności29. Pogląd 
o ich całkowitej niezależności i w konsekwencji kumulatywnej 
dostępności mógłby doprowadzić do obchodzenia 
z zastosowaniem prawa zwalczania nieuczciwej 
konkurencji granic, wyłączeń, ograniczeń przewidzianych 
w reżimach szczegółowych własności intelektualnej jako 
rezultat wyważenia rozmaitych interesów oraz względów 
konkurencyjnych i rynkowych.

7. Zakres ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem 
nie jest tak wyraźnie sprecyzowany, jak zakres przedmiotowy 
ochrony prawami własności intelektualnej. Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji może stanowić podstawę dla 

25 Niestety jest to punkt wyjścia szeregu orzeczeń.
26 Zob. wyrok SN z 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100: „Celem zakazu 

nieuczciwej konkurencji jest eliminacja wszelkich działań mogących w jakikolwiek 
sposób powodować pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyrobu, albo wprowa-
dzać w błąd przez używanie fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych da-
nych. Nie może on zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa 
bezwzględne (patent, znak towarowy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych 
przepisów. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez 
innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym termi-
nem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiałby 
lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, zajmującym 
się taką samą lub zbliżoną działalnością gospodarczą. Pozostawałoby to w sprzecz-
ności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach 
uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, 
nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne 
z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nie-
uczciwej konkurencji (wyrok SN 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, 
poz. 73).”

27 A. Ohly, Areas of Overlap between Trade Mark Rights..., s. 736.
28 A. Ohly, Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?, [w:] Perspektiven 

des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker 
zum 70. Geburtstag, (red.) A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, P. Götting, M. Haedicke, 
M. Lehmann, München 2005, s. 112 (tłumaczenie własne).

29 Tamże. 

Julian Kołyszko, Zaspół Szkół Plastycznych w Gdyni (2013 r.)
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ochrony osiągnięć i inwestycji przedsiębiorcy, jednakże jej in-
terpretacja skutkująca taką ochroną powinna być dokonywana 
z wielką ostrożnością i z uwzględnieniem kontekstu syste-
mowego. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją nie może 
być wygodnym substytutem ochrony prawami szczególnymi, 
gdyż osłabia to znaczenie regulacji szczególnych z zakresu 
własności intelektualnej30. Relacje między ochroną przed nie-
uczciwym naśladownictwem i ochroną własności intelektualnej 
muszą być rozstrzygane w perspektywie zależności systemo-
wych między obu dziedzinami. 

8. Biorąc pod uwagę wcześniej nakreślone relacje między 
celami ochrony własności intelektualnej i uczciwości kon-
kurencji na rynku, ocena czy są podstawy do zastosowania 
zakazu nieuczciwego naśladownictwa powinna być w każ-
dym przypadku prowadzona z uwzględnieniem kryteriów 
ochrony w prawie własności intelektualnej (również wówczas, 
gdy ochrona tego rodzaju nie jest w konkretnym przypadku 
dochodzona). Oceny oderwane od zasad i celów ochrony 
w prawie własności intelektualnej mogą być bowiem zbyt 
pochopne31.

9. W szczególności w odniesieniu do aspektu wzorni-
czego postaci produktów może dojść do kumulacji pod-
staw ochrony, co uzasadnia dwa elementarne pytania32. 
Po pierwsze, czy naruszenie prawa własności intelektualnej 
uprawnia do jednoczesnego występowania z roszczenia-
mi z tytułu nieuczciwej konkurencji? Po drugie, w jakim 
zakresie regulacje uczciwości konkurencji mogą być wy-
korzystywane jako uzupełnienie ochrony praw własności 
intelektualnej? 

10. Zasadniczo, jeżeli naśladownictwo postaci produktu 
narusza prawo własności intelektualnej, to ta podstawa sank-
cjonowania naśladownictwa ma priorytet w zastosowaniu, 
mimo iż czyn ten może być jednocześnie kwalifi kowany jako 
nieuczciwe naśladownictwo w rozumieniu art. 13 u.z.n.k.33. 
Uzasadnieniem dla poszukiwania ochrony przed nieuczciwym 
naśladownictwem w u.z.n.k. może być w takim przypadku 
jedynie istnienie okoliczności, interesów, które nie są uwzględ-
nione w zakresie ochrony prawem własności intelektualnej. 
Zawsze jednak konieczna jest analiza czy pominięcie tych 
interesów w kształcie ochrony w prawie własności intelektual-
nej nie jest celowe.

30 A. Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz. Gedanken zum wettbewerbsrechtlichen 
Schutz von Formgebungen, bekannten Marken und „Characters“, GRUR 1990, 
z. 1, s. 15.

31 Zob. m.in. A. Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz..., s. 1; A. Ohly [w:] H. Piper, 
A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG, s. 387.

32 Stawia je A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb: UWG, s. 149.

33 E. Traple określa stosunek ochrony instytucjonalnej z u.z.n.k. i ochrony prawami 
własności intelektualnej od strony negatywnej jako taki, który nie jest stosunkiem 
wykluczania się (zob. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej..., s. 26), zauważając 
jednocześnie, że istnienie ochrony prawami wyłącznymi czyni często zbytecznym 
odwoływanie się do u.z.n.k. 

11. Regulacja zwalczania nieuczciwej konkurencji trakto-
wana bywa również, jak „koło ratunkowe”, gdy odmówiono 
ochrony w prawie własności intelektualnej lub ochrona 
nie może być dochodzona ze względu na upływ czasu. 
Nie ma podstaw do stosowania u.z.n.k. na zasadzie analogii 
do przypadków, które nie są uregulowane w prawie własno-
ści intelektualnej. Brak regulacji w prawie własności intelek-
tualnej nie oznacza, że w związku z tym zagadnieniem jest 
luka uprawniająca do analogicznego zastosowania u.z.n.k.. 
Stanowi on zwykle wyraz pozytywnej decyzji o braku 
ochrony. 

12. Piśmiennictwo wskazuje, że w takich przypadkach ochro-
na na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
może być przyznana tylko ze względu na takie przyczyny, 
których nie uwzględniono w dostatecznym zakresie w regulacji 
ochrony własności intelektualnej34. Namnożenie podstaw 
ochrony wzornictwa przemysłowego (ochrony prawem z re-
jestracji wzoru przemysłowego, prawem do wspólnotowego 
wzoru niezarejestrowanego oraz prawem autorskim) rodzi 
pytanie o utrzymywanie się uzasadnienia ochrony przed nie-
uczciwą konkurencją w przypadku, gdy ochrona ta ewoluowa-
ła i zyskała autonomię (czego przykładem jest choćby ochrona 
wspólnotowych wzorów niezarejestrowanych). Czy w takich 
przypadkach, przez wzgląd na jej tautologię, ochrona przed 
nieuczciwą konkurencją nie jest zbędna? Czy można odmówić 
stosowania tej podstawy prawnej ochrony interesów ze wzglę-
du na odciążenie regulacji uczciwej konkurencji wprowadze-
niem szczególnej podstawy ochrony? 

13. Przy ocenie czy w konkretnym przypadku są podstawy 
do zastosowania regulacji dotyczącej nieuczciwego naśla-
downictwa należy uwzględnić fakt, że reżim wzorniczy ofe-
ruje dwie formy ochrony (prawem z rejestracji i bez wymogu 
rejestracji). Upływ 3-letniego okresu ochrony, a także brak 
decyzji o rejestracji powodują, że podstawy, by chronić okre-
śloną postać produktu, która jest atrakcyjna dla odbiorców 
z powołaniem na art. 13 u.z.n.k., są słabsze. Po upływie tego 
okresu wyjątkowo możliwe jest odwołanie się do ochrony 
na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji, jeżeli spełnione 
zostały przesłanki ochrony na gruncie tej regulacji. W kon-
kretnym przypadku analiza czy są one spełnione powinna 
być przeprowadzona szczegółowo i uwzględniać również 
cele ochrony prawem do wzoru. Upływ okresu ochrony 
prawem własności intelektualnej może bowiem stanowić 
w konkretnym przypadku czynnik przesądzający o braku 
podstaw do zakazywania naśladownictwa na gruncie prawa 
zwalczania nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie 
u.z.n.k. może być podstawą do podważania sensu ochrony 
prawami własności przemysłowej. 

34 Tak A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb: UWG, s. 389. 
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