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Szanowni Państwo,

w grudniowym wydaniu Newsle era UCLP tematem
przewodnim jest  nieuczciwa konkurencja  w  branży
hotelarskiej.

Szczególnie istotne jest odróżnienie obiektów, które
są  zaszeregowane  do  odpowiedniej  kategorii
obiektów hotelarskich i muszą spełniać określone w
przepisach prawa wymogi, od innego rodzaju miejsc
noclegowych,  które  ze  standardami  hotelarskimi
łączy tylko zbliżona nazwa (np. hotelik).

Coraz  większy  segment  rynku  usług  hotelarskich
przejmowany  jest  przez  obiekty  oferujące  za
pośrednictwem pla orm internetowych tzw. najem
krótkoterminowy.  Brak  regulacji  w  tym  zakresie
stanowi wyzwanie dla krajowych ustawodawców, a
ze  strony  właścicieli  hoteli  podnoszą  się  głosy  w
obronie uczciwej konkurencji. O kwes ach prawnych
związanych z powyższymi i  podobnymi problemami
branży hotelarskiej przeczytacie Państwo w naszym
Portalu Prawa Konkurencji UCLP.

Ponadto znajdą Państwo na naszej stronie wyniki III
edycji  konkursu  na  najlepszą  pracę  magisterską  z
dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dziękujemy Państwu za kolejny rok z Portalem UCLP i
życzymy  pomyślności  i  wielu  sukcesów  w  Nowym
Roku 2020!
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Najem  krótkoterminowy  a
nieuczciwa konkurencja

Rynek  najmu  krótkoterminowego
od kilku lat  rozwija się w Polsce
bardzo  dynamicznie.  Jednakże
działalność  osób
zamieszczających  ogłoszenia  w
Airbnb  oraz  innych  serwisach
zajmujących  się  najmem

krótkoterminowym  nie  doczekała  się  dotychczas
szczegółowego uregulowania prawnego, jak ma to miejsce
w przypadku hoteli [...]

Nazwa  "hotelik"  wprowadza
w błąd

Nazwy  rodzajów  i
oznaczenia  kategorii
obiektów  hotelarskich
podlegają ochronie prawnej
i  mogą  być  stosowane

wyłącznie  w  odniesieniu  do  obiektów
hotelarskich.  Oznacza  to,  że  używanie  takich
oznaczeń jak hotel/motel/pensjonat do obiektów,
które  nie  spełniają  wymogów  określonych  w
przepisach  prawa,  jest  działaniem
wprowadzającym w błąd. [...]

Użycie w nazwie hotelu
określenia "grand" nie
stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji

Pomiędzy  właścicielami
dwóch  krakowskich  hoteli



powstał  spór  związany  z
użyciem  określenia  „grand”  w  nazwie
prowadzonego  obiektu.  Przedsiębiorca,  który
prowadził  swój  hotel  pod  szyldem  „grand”
znacznie  dłużej,  podnosił,  że  działanie
konkurenta może wprowadzać w błąd klientów
co do tożsamości przedsiębiorstwa, tym samym
realizując  przesłanki  z  art.  5  ustawy  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  z  16
kwietnia 1993 r. [...]

Wyniki III edycji konkursu na
najlepszą pracę magisterską

Główna nagroda została
przyznana za pracę pod
tytułem:

„Naruszenie zasad
udostępniania informacji gospodarczych jako czyn
nieuczciwej konkurencji”, której autorem jest Pan

Adrian Zbrojewski.

Zapraszamy również do śledzenia strony UCLP na
Facebooku oraz na Linkedin. Znajdą Państwo dodatkowe
aktualności z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji w Polsce i w Niemczech:

h ps://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

h ps://www.linkedin.com/company/unfair-compe on-&-



compliance-law-portal/

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Leitmo v der Dezember-Ausgabe des UCLP-Newsle ers
lautet: "Lauterkeitsrecht in der Hotelbranche".

In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen den
Einrichtungen,  die  in  bes mmte  Kategorie  von
Hoteleinrichtungen eingestu  sind und deshalb entsprechende
gesetzliche  Anforderungen  erfüllen  müssen,  und  den
Einrichtungen, die mit den Hotelstandards nur die Verwendung
eines ähnlichen Namens gemeinsam haben (z.B. Hotelchen).

Ein  zunehmend  größeres  Segment  des  Marktes  für
Hoteldienstleistungen  wird  von  den  Einrichtungen
übernommen,  die  auf  den  Online-Pla ormen  die  sog.
Kurzzeitvermietung  anbieten.  Die  mangelnde  Regulierung  in
diesem Bereich steht eine Herausforderung für die Gesetzgeber
in Polen und auf der ganzen Welt dar. Die Hotelbesitzer treten
immer häufiger für den lauteren We bewerb ein.

Für mehr Informa onen zu der oben genannten und ähnlichen
Problema k  des  We bewerbsrechts  in  der  Hotelbranche
besuchen Sie unser Portal des We bewerbsrechts "UCLP".

Auf  unserer  Internetseite  (in  polnischer  Sprache)  finden  Sie
auch die  Ergebnisse der  dri en Edi on unseres  We bewerbs
für die beste Magisterarbeit im Bereich des We bewerbsrechts.

Wir bedanken uns für das vergangene Jahr mit unserem UCLP-
Portal und wünschen Ihnen viel Erfolg im Neuen Jahr 2020!

Chefredakteur - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Stellv. Chefredakteur - Anna Porębska, LL.M., Adwokat



Kurzzeitvermietung und
Wettbewerbsrecht

Der Markt der Kurzzeitvermietung
in  Polen  entwickelt  sich  seit  ein
paar  Jahren  sehr  dynamisch.  ie
rechtlichen Aspekte der  Tätigkeit
von Personen, die mittels Airbnb
oder  anderen  Internetplattformen

ihre  Wohnungen  für  die  Kurzzeitvermietung  anbieten,
wurden jedoch – anders als im Falle der Hotelbranche –
bisher nicht geregelt [...]

Die Bezeichnung "hotelik" (das
Hotelchen) ist irreführend

Die  Namen  von  Arten  und
Kategorien  von
Hoteleinrichtungen  sind
gesetzlich  geschützt  und
dürfen  nur  in  Bezug  auf
Hoteleinrichtungen  verwendet

werden.  Dies  bedeutet,  dass  die  Verwendung  von
Bezeichnugen  wie  Hotel/Motel/Gästehaus  für
Einrichtungen,  die  nicht  den  gesetzlichen
Anforderungen entsprechen, irreführend ist [...]

Die  Verwendung  des
Begriffs  "Grand"  im
Hotelnamen  stellt  keine
unlautere
Wettbewerbshandlung dar

Zwischen  den  Eigentümern
zweier  Krakauer  Hotels  kam  es
zu  einem  Streit  über  die

Verwendung des Begriffs “Grand” für die Bezeichnung des
Hotels. Der Unternehmer, der sein Hotel viel länger unter
dem Namen  “Grand”  geführt  hatte,  argumentierte,  dass
die Handlungen des Konkurrenten die Kunden in  Bezug
auf die Identität des Unternehmens irreführen können und
damit  die  Bedingungen  des  Art.  5  des  Gesetzes  zur
Bekämpfung  des  unlauteren Wettbewerbs  vom 16.  April
1993 erfüllen [...]

Verfolgen Sie auch UCLP-Seite auf Facebook. Sie
finden dort zusätzliche Informationen über das Recht
des unlauteren Wettbewerbs in Polen und in
Deutschland:

https://www.facebook.com
/uclp.portal.prawa.konkurencji/

https://www.linkedin.com/company/unfair-
competition-&-compliance-law-portal/



Dear Sir or Madame,

Editor in chief - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Vice editor in chief - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Short term rental and
unfair competition

The short-term rental market has
been developing very dynamically
in  Poland  for  several  years.
However,  the  activity  of  persons
listing their places on Airbnb and

other similar websites dealing with short-term renting has
not yet been regulated in detail  as it  has in the case of
hotels [...]

The name 'hotelik' (small
hotel) is misleading

Names of types and categories of
hotel facilities are subject to legal
protection and may be used only
in relation to hotel  facilities. This
means that the use of signs such
as  a  hotel/motel/guesthouse  for
facilities  that  do  not  meet  the

requirements of the law is misleading [...]

Defining a hotel as 'grand'
is not an act of unfair
competition

A  dispute  arose  between  two
owners  of  hotels  concerning  the
use  of  the  term  ‘grand’  in  the
name  of  their  facility.  The
entrepreneur,  who  ran  his  hotel
under the ‘grand’ signboard for a

much  longer  time,  argued  that  the  competitor’s  actions
may  mislead  consumers  as  to  the  identity  of  the



enterprise, thereby fulfilling the conditions of art. 5 of the
Act of 5 April 1993 on combating unfair competition [...]

Follow us on Facebook and LinkedIn where you can find
addi onal informa on about Polish and German law on
comba ng unfair compe on:
h ps://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

h ps://www.linkedin.com/company/unfair-compe on-&-
compliance-law-portal/

Ten Newsletter został przesłany na adres e-mail,
wskazany przez Państwa w procesie subskrypcji
Newslettera Portalu UCLP (www.uclp.com.pl,
www.uclp.de, www.uclp.eu). Administratorem Państwa
danych osobowych jest RGW Finance Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519
Warszawa, jako wydawca Unfair Competition &
Compliance Law Portal. Więcej informacji o
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
znajdą Państwo w Polityce prywatności i cookies.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, które
skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z
listy subskrybentów Newslettera UCLP.  Żadna z
informacji znajdujących się w Newsletterze nie stanowi
porady prawnej. W celu rezygnacji z subskrypcji
Newslettera Portalu UCLP, należy kliknąć tutaj.

Dieser Newsletter wurde an die von Ihnen bei der
Anmeldung auf der UCLP Seite (www.uclp,com.pl,
www.uclp.de, www.uclp.eu) angegebene E-Mail Adresse
gesendet. Der für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten Verantwortliche ist: RGW
Finance Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, ul. Wspolna
35/11, 00519 Warschau, als Herausgeber der Unfair
Competition & Compliance Law Portal. Mehr
Informationen über die Verarbeitung personenbezogenen
Daten durch den Verantwortlichen finden Sie in der
Datenschutz- und Cookies-Erklärung. Wir informieren,
dass Ihnen das Recht auf Widerruf der Zustimmung für



die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zusteht, was die Löschung Ihrer E-Mail-Adresse ausder
Liste der Abonnenten des UCLP-Newsletters nach sich
ziehen wird. Keine der Information in dem Newsletter
stellt eine Rechtsberatung dar. Wenn Sie von der
Anmeldung zum Newsletter des UCLP zurücktreten
möchten, dann klicken Sie hier.

This Newsletter was sent on an e-mail address, which
was given by you during UCLP Newsletter subscription
process (www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu).
The controller of your data is RGW Finance Sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw, ul. Wspólna 35/11,
00-519 Warsaw as the publisher of the Unfair
Competition & Compliance Law Portal. More information
about processing of your data by the Controller may be
foung in the Privacy and cookies policy. We would like to
inform you that you have a right to withdraw your consent
to process your personal data, which will result in
removal of your e-mail address from the base of UCLP
Newsletter subscribers. No information found in the
Newsletter constitutes legal aid. In order to resign from
UCLP Newsletter subscription please follow the link.


