
ALERT PRAWNY
Sądy do spraw własności intelektualnej

od 1 lipca 2020 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw
wprowadziła katalog spraw, które
wchodzą w zakres spraw własności
intelektualnej. 
Utworzono specjalistyczne Sądy do
spraw Własności Intelektualnej.

8 maja 2020 r.

USTAWA Z DNIA 13 LUTEGO 2020 R. O ZMIANIE
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, PODPISANA
PRZEZ PREZYDENTA 19 LUTEGO 2020 R., 
A WCHODZĄCYCH W ŻYCIE 1 LIPCA 2020 R.

Ewa Niesiobędzka-Krause
Karolina Gajda-Gromadzka

Ustawa wprowadza również      
obowiązek występowania przed
sądem przez profesjonalnych
pełnomocników oraz dwa nowe
rodzaje powództw.
Pojawiają się także nowe regulacje
dotyczące zabezpieczania i
uzyskiwania materiału
dowodowego.

SPRAWY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

prawo autorskie,
zwalczanie nieuczciwej
konkurencji,
sprawy o ochronę dóbr
osobistych,
prawo własności
przemysłowej (patenty,
wzory użytkowe, znaki
towarowe, wzory
przemysłowe, oznaczenia
geograficzne, topografie
układów scalonych).

Powyższa ustawa po raz
pierwszy zebrała i nazwała
zakres spraw, które w
polskim systemie prawnym
były rozproszone w różnych
aktach:
 



Powyższa ustawa po raz pierwszy zebrała i nazwała zakres
spraw, które w polskim systemie prawnym były
rozproszone w różnych aktach: 
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Sprawy własności intelektualnej

Prawo 
autorskie

Zwalczanie 
nieuczciwej 
konkurencji

Sprawy 
o ochronę 
dóbr 
osobistych

Prawo
własności
przemysłowej
 
patenty,
wzory
użytkowe,
znaki
towarowe,
wzory
przemysłowe,
oznaczenia
geograficzne,
topografie
układów
scalonych

sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
sprawy dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych wzorów przemysłowych znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych, topografii układów scalonych, 
sprawy o ochronę innych spraw na dobrach niematerialnych, 
sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
sprawy o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu
indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Sąd Okręgowy w Gdańsku  - spawy z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie,
Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku.  
Sąd Okręgowy w Lublinie - spawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rybniku, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Tarnowie i
Zamościu.    
Sąd Okręgowy w Poznaniu - spawy z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej
Górze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Opolu, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
Sąd Okręgowy w Warszawie - sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Ostrołęce,
Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
wprowadziła katalog spraw, które wchodzą w zakres spraw własności intelektualnej. Zgodnie z przepisem art. 479    
ust 1. kpc, wprowadzonym tą ustawą, sprawami własności intelektualnej są:
 

 
Do tej pory sprawami naruszeń praw własności intelektualnej zajmowały się wszystkie sądy okręgowe w całej Polsce. 
Jednak w związku ze specyfiką tych spraw i potrzebą specjalistycznej wiedzy sędziów, którzy powinni się tą materią
zajmować, utworzono Sądy ds. Własności Intelektualnej. Według założeń projektu mają to być wydziały  4 sądów
okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Powyższe Sądy będą rozpatrywać sprawy wg właściwości
miejscowej:
 

 
Sąd Okręgowy w Warszawie będzie jedynym właściwym w sprawach wysoce skomplikowanych i technicznych
dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian
roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.
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Sąd Apelacyjny
w Warszawie

Sąd Apelacyjny
w Poznaniu

Sąd 
Okręgowy

w 
Warszawie

Sąd 
Okręgowy

w 
Poznaniu

Sąd 
Okręgowy

w 
Lublinie

Sąd 
Okręgowy

w 
Gdańsku

W drugiej instancji orzekać będą:  Sąd Apelacyjny w
Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Warszawie.
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Sprawy z zakresu naruszeń znaków unijnych i wzorów wspólnotowych, które do tej pory rozstrzygał Sąd Unijnych Znaków
Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, wejdą w zakres spraw Sądów ds. własności intelektualnej.



rzecznika patentowego lub 
adwokata lub
radcę prawnego.

gdy wartość przedmiotu sporu w danej sprawie nie
przekracza 20.000 złotych,
gdy sprawa nie jest zawiła - w takim przypadku sąd na
wniosek strony może zwolnić ją z obowiązku
występowania przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przed nowo utworzonymi sądami obowiązuje zasada
obowiązkowego zastępstwa procesowego przez: 
 

 
Wyjątkami są dwa przypadki:
 

OBOWIĄZEK WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM
PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW
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1. Powództwo o unieważnienie i o stwierdzenie
wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku towarowego
oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 
W ramach toczącego się postępowania przed Sądem ds.
Własności Intelektualnej będzie można wystąpić z
powództwem o unieważnienie znaku towarowego lub
wzoru przemysłowego lub stwierdzenie jego wygaśnięcia
bez potrzeby inicjowania nowego postępowania  przed
Urzędem Patentowym RP. 

 
2. Powództwo o ustalenie że podjęte lub zamierzone
czynności nie stanowią naruszenia danego patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji.

 
Każdy, kto ma zamiar wykorzystać daną własność
intelektualną, może poprzez wystąpienie z powyższym
powództwem zabezpieczyć się przed ryzykiem
naruszenia praw do patentów, znaków czy wzorów
przemysłowych osób trzecich. Sąd w wyroku rozstrzygnie
czy dane czynności naruszają / nie naruszają praw osób
trzecich.

DWA NOWE RODZAJE POWÓDZTW
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1. Zabezpieczenie środków dowodowych w postępowaniu
dotyczącym praw własności intelektualnej.
 
2. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego.
 
3. Wezwanie do udzielenia informacji.
 
Celem wprowadzenia tych środków jest zapewnienie
osobom dochodzącej swoich praw uzyskanie materiału
dowodowego takiego jak np. faktury sprzedaży, czy
informacji o szczegółach  istotnych w procederze
naruszeń, np. poprzez uzyskanie listy odbiorców
nielegalnie wyprodukowanych towarów. 
 
Równocześnie zastosowanie tych środków daje
możliwość zabezpieczenia wskazanych dowodów
pochodzących z działalności naruszających prawo przed
ich zniszczeniem.

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZANIA I
UZYSKIWANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO
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Ewa Niesiobędzka-Krause

prawnik, rzecznik patentowy

E: ewa.niesiobedzka@kondrat.pl

Zastrzegamy, iż treść niniejszego alertu nie stanowi opinii ani porady prawnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NASI EKSPERCI CHĘTNIE
ODPOWIEDZĄ NA TWOJE PYTANIA

Karolina Gajda-Gromadzka

prawnik, rzecznik patentowy

E: karolina.gajda-gromadzka@kondrat.pl
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