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PROBLEM, HIPOTEZA WIODĄCA I CELE BADAWCZE
Dotychczasowe badania w zakresie stosowania przez przedsiębiorstwa oznaczeń
wprowadzających w błąd były realizowane z wyraźnym podziałem na badania prowadzone w
obszarze nauk ekonomicznych albo w obszarze nauk prawnych. Tym samym brakuje badań o
charakterze interdyscyplinarnym, poddających analizie oba obszary, które są ze sobą ściśle
powiązane oraz intensywnie oddziałują na rynek oraz przedsiębiorstwa tam funkcjonujące.
Autorka postawiła szereg pytań, w tym: Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa decydują się na
stosowanie nieuczciwej konkurencji? Co może być tego powodem? Czy normy społeczne
(moralne) obowiązujące w danym społeczeństwie mogą mieć wpływ na skalę zjawiska? Na
jaką ochronę prawną może liczyć przedsiębiorca, którego interes został naruszony? Jakie ma
możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej? Czy postępowanie sądowe jest
skutecznym narzędziem ochrony praw przedsiębiorców w zakresie nieuczciwej konkurencji?
Czy pełni rolę prewencyjną? W związku z tym autorka rozpoznała lukę naukową o istotnym
znaczeniu zarówno dla praktyki gospodarczej jak i prawniczej, a jej wypełnienie stanowi
znaczący wkład w rozwój nauki. Badania przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy
uzupełniają wskazaną lukę poprzez:
1. oryginalną analizę mikroekonomicznej teorii funkcjonowania przedsiębiorstw na
rynku konkurencji niedoskonałej w kontekście opłacalności stosowania oznaczeń
wprowadzających w błąd przez nieuczciwych konkurentów na tym rodzaju rynku,
2. kompleksową analizę czynu stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd, który
polega na wdzieraniu się w cudzy, ugruntowany już krąg klientów, opierając się na
renomie wypracowanej przez innego przedsiębiorcę,
3. przeprowadzenie unikatowych na skalę krajową badań, które objęły wszystkie sądy
okręgowe w Polsce w zakresie wpływu do tych sądów spraw z zakresu oznaczeń
wprowadzających w błąd w latach 2006-2016,
4. przeprowadzenie szczegółowych badań aktowych, wskazanie na wybranych
przykładach opłacalności stosowania czynu nieuczciwej konkurencji jakim jest
stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd,
5. analizę badanego zjawiska jako fenomenu wykraczania poza granice prawa,
określenie możliwych przyczyn jego występowania oraz potencjalnych czynników
mogących mieć wpływ na to zjawisko.

Hipoteza wiodąca pracy opiera się na założeniu, że nieuczciwa konkurencja, a w jej
ramach oznaczenia wprowadzające w błąd, jest zjawiskiem historycznym, trudnym do
kodyfikacji, a jej stosowanie, mimo wprowadzenia wielu rozwiązań prawnych ograniczających
to zjawisko wskazuje, że w pewnych warunkach może ono być opłacalnym procederem dla
nieuczciwych przedsiębiorców.
Głównym celem badania jest analiza ekonomicznych i prawnych aspektów stosowania
nieuczciwej konkurencji, która na przykładzie stosowania przez przedsiębiorców oznaczeń
wprowadzających w błąd pokazuje, że tego rodzaju działania, choć niezgodne z prawem, są
praktykowane, ponieważ ich ekonomiczna dotkliwość dla naruszyciela jest znikoma. Do
realizacji tego celu wyznaczono następujące cele pomocnicze:
1. Analiza istoty i roli konkurencji na rynku celem wskazania jej istotności dla
gospodarki oraz podmiotów działających w sposób uczciwy.
2. Identyfikacja pozaprawnych i prawnych narzędzi ochrony konkurencji w odniesieniu
do oznaczeń wprowadzających w błąd.
3. Analiza istoty czynu nieuczciwej konkurencji oraz czynników sprzyjających jej
stosowaniu.
4. Identyfikacja rodzajów oznaczeń w kontekście ich ochrony oraz oceny podobieństwa
do oznaczeń występujących już na rynku.
5. Analiza spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce w zakresie czynu
nieuczciwej konkurencji jakim jest stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd
pod kątem struktury tych spraw oraz dotkliwości dla naruszyciela.

CHARAKTERYSTYKA PRACY
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna została napisana na
podstawie literatury krajowej i zagranicznej, a także w oparciu o krajowe i międzynarodowe
akty prawne wraz ze wskazaniem orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych, w tym głównie
unijnego, także amerykańskiego. Praca powstała w oparciu o stan prawny na dzień 31 marca
2018 r.
Realizacja hipotezy oraz wyznaczonych na jej postawie celów badawczych
zdeterminowała zakres oraz chronologię kolejnych rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały
przedstawiono zasady działania uczciwej i nieuczciwej konkurencji w oparciu o

mikroekonomiczne założenia w zakresie funkcjonowania rynków. W szczególności skupiono
się na kosztach, których nieuczciwy przedsiębiorca nie musi ponosić, ponieważ wykorzystuje
poniesione już nakłady na markę i renomę innego przedsiębiorcy oraz poświęcony przez niego
czas. Została przeprowadzona analiza, która wskazuje, że stosowanie nieuczciwej konkurencji
jest w pewnym sensie ekonomicznie uzasadnione.
W drugim rozdziale zostały omówione formy ochrony konkurencji oraz oznaczeń na
rynku. Formy te podzielono na prawne oraz pozaprawne (w szczególności dobre obyczaje
kupieckie). Przeprowadzono analizę prawno-porównawczą w zakresie prawnej ochrony
oznaczeń w wymiarze międzynarodowym, w systemie prawnym common law Stanów
Zjednoczonych oraz w systemie prawa stanowionego Unii Europejskiej. System USA pełni
funkcję odniesienia do systemu kontynentalnego, który ma swoje znaczące implikacje dla
krajowych porządków prawnych państw członkowskich, w tym także polskiego. Z kolei
międzynarodowe regulacje prawne oraz trend ich zmian mają znaczenie w kontekście
warunków panujących w Polsce, ponieważ w większości są implementowane za sprawą ich
ratyfikacji. Dzięki temu w wielu krajach obowiązują zbliżone warunki prawne, co stwarza
lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców w zakresie
omawianych oznaczeń.
Następnie przedstawiono analizę dotyczącą istoty czynu nieuczciwej konkurencji.
Wskazano przesłankę podmiotową i przedmiotową, co jest szczególnie istotne, jeśli chodzi
o możliwość popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Przedstawiono założenia
funkcjonowania rynku właściwego w aspekcie terytorialnym i asortymentowym, dzięki czemu
można dokonać weryfikacji określonego działania jako uczciwe bądź nieuczciwe i w ten sposób
zagrażające interesowi innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców. Na podstawie literatury
oraz dotychczas przeprowadzonych badań wskazano czynniki, które mogą sprzyjać
dopuszczaniu się działań z zakresu nieuczciwej konkurencji.
Rozdział czwarty został poświęcony analizie oznaczeń wprowadzających w błąd w
polskim porządku prawnym. Zasadnicza część analityczna została poprzedzona wstępem o
historycznych uwarunkowaniach prawnych dotyczących oznaczeń stosowanych przez
przedsiębiorców w celu wprowadzania w błąd. Najczęściej wykorzystywanymi przez
przedsiębiorstwa oznaczeniami produktów jest z mocy prawa firma, a fakultatywnie – także
znak towarowy w postaci logo lub logotypu. Znaki towarowe tego rodzaju, jako wyróżniające
się elementem graficznym, który łatwiej zapada w pamięć konsumentom niż firma, częściej
bywa przedmiotem nieuczciwego naśladownictwa. Stąd też przedstawiono zasady, na postawie
których przedsiębiorca może przeprowadzić wstępną weryfikację czy proponowany przez

niego znak jest zgodny z prawem. Dodatkowo Urząd Patentowy RP powinien sprawdzić, czy
forma graficzna oraz inne elementy znaku nie są łudząco podobne do innego znaku, który został
już zarejestrowany i stał się rozpoznawalny na rynku. Znaki tego rodzaju, czyli znaki
renomowane, należą do specjalnej kategorii znaków, dlatego też w tym kontekście została
omówiona kwestia istotności marki w obrocie gospodarczym.
Rozdział piąty stanowi prezentację przeprowadzonych badań empirycznych w zakresie
stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd. Próba objęła wszystkie sądy okręgowe w
Polsce i dotyczyła wpływu do tych sądów spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz prawa
własności przemysłowej w odniesieniu do znaków towarowych w latach 2006-2016. Analiza
spraw została poprzedzona analizą czynników ekonomicznych i prawnych mogących mieć
wpływ na liczbę składanych pozwów. Przeprowadzono również badania aktowe, na podstawie
których wyłoniono przykłady naruszeń oznaczeń.
Podczas całego procesu prowadzenia badań tak teoretycznych jak i empirycznych dbano
o adekwatność i koherentność treści rozdziałów oraz ich śródtytułów w nawiązaniu do tytułu
rozprawy. Na każdym etapie pracy starano się przedstawić wielowymiarową analizę badanego
problemu. W odniesieniu do aspektów ekonomicznych dokonano analizy istotności uczciwej
konkurencji oraz motywacji (ekonomicznych) nieuczciwych przedsiębiorców. Z kolei w
odniesieniu do wybranych aspektów prawnych, zostały załączone stanowiska prezentowane w
orzecznictwie poszerzające perspektywę przedstawianego problemu. Dzięki podjęciu prac o
charakterze ekonomiczno-prawnym kwestia stosowania przez przedsiębiorców oznaczeń
wprowadzających w błąd została zaprezentowana na tle dorobku naukowego przedstawicieli
obu dziedzin. Tam, gdzie było to możliwe, wskazane zostały także różnice, podobieństwa oraz
związki zachodzące między istniejącymi źródłami wiedzy w odniesieniu do badanego
zagadnienia. Stanowi to wkład autorki do badań problemu w literaturze i praktyce
ekonomiczno-prawnej.

