
Nowe postępowanie odrębne 
w sprawach z zakresu 
własności intelektualnej



Sądy IP będą rozpoznawały sprawy z zakresu własności intelektualnej w trybie postępowania odręb-
nego (nowy dział IVg pt. „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej” w ramach tytułu VII 
Postępowanie odrębne, art. 47989 – art. 479129 k.p.c.).

Kognicja Sądów IP określona została szeroko. Zgodnie z art. 47989 k.p.c. do spraw z zakresu własności 
intelektualnej należą sprawy: 

O tym, czy określona sprawa jest sprawą z zakresu własności intelektualnej i jako taka podlega roz-
poznaniu przez Sądy IP w trybie postępowania odrębnego – decydować będą ostatecznie właśnie 
Sądy IP, które nie będą związane postanowieniem innego sądu o przekazaniu i w razie stwierdzenia 
swojej niewłaściwości przekażą sprawę innemu sądowi (art. 47992 k.p.c.). Ustawa z 13.02.2020 prze-
widuje, że powinno to nastąpić nie później niż w terminie 2 tygodni od wpływu sprawy. 

Ustawa z 13.02.2020 wprowadza co do za-
sady obowiązkowe zastępstwo strony w po-
stępowaniu w sprawach własności intelek-
tualnej przez adwokata, radcę prawnego 
bądź rzecznika patentowego (nowy art. 872 
k.p.c.). Rzecznicy patentowi zostali także do-
puszczeni do reprezentowania stron w tego 
rodzaju sprawach przed Sądem Najwyższym 
(zmiany w brzmieniu art. 871 k.p.c.).

Obowiązkowe zastępstwo nie będzie konieczne, jeśli wartość przedmiotu sporu nie będzie przekra-
czać 20.000 zł, a także w sytuacji, gdy tak postanowi sąd – sąd może bowiem zwolnić stronę, na 
jej wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli 
okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają takiego obowiązkowego zastępstwa. 

o ochronę praw autorskich i pokrewnych

o ochronę praw własności przemysłowej 
(czyli sprawy dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, zna-
ków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych) 

o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych 
(np. o ochronę prawa do firmy, o ochronę baz danych)

o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

o ochronę dóbr osobistych w ściśle określonym zakresie 
(tj. gdy sprawa dotyczy wykorzystania, tzw. komercjalizacji, dobra osobistego w celu 
indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, bądź gdy 
chodzi o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą)

Jakie sprawy będą rozpoznawać Sądy IP?

Przed Sądem IP tylko z profesjonalnym pełnomocnikiem 

Ustawa z  13.02.2020 wprowadza co 
do zasady obowiązkowe zastępstwo 
strony w  postępowaniu w  sprawach 
własności intelektualnej.



Ustawa przewiduje, że takie zwolnienie będzie mogło nastąpić na każdym etapie postępowania (nie 
dotyczy to oczywiście postępowania przed Sądem Najwyższym). 

Poza tym, w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy 
projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych nale-
żą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. 

Regulacja postępowania odrębnego przed Sądami IP nie zawiera szczególnych regulacji jeśli cho-
dzi o kwestie wszczęcia i przebiegu samego postępowania – zastosowanie w tym zakresie znajdą 
przepisy k.p.c. o  procesie oraz przepisy o  innych postępowaniach odrębnych (np. o postępowaniu 
w sprawach gospodarczych), w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami o postępowaniu 
w sprawach własności przemysłowej (art. 47991 k.p.c.). 

Do tej kategorii spraw – zastosowanie na ogólnych zasadach znajdują również przepisy o postę-
powaniu zabezpieczającym (tj. art. 730 i n. k.p.c.) – zasady zabezpieczenia roszczeń dochodzonych 
w sprawach IP będą takie same jak w innych sprawach cywilnych.

Jeśli chodzi o odrębności postępowania przed Sądami IP należy wskazać na: 

• szczególne środki prawne w postaci: 
 — zabezpieczenia środka dowodowego, 
 — wyjawienia lub wydania środka dowodowego, 
 — wezwania do udzielenia informacji (przeczytaj szerzej w broszurze „Szczególne środki 
prawne  w sprawach własności intelektualnej”)

• szczególną regulację sędziowskiego ius moderandi – czyli uprawnienia do ustalenia wy-
sokości roszczenia w oparciu o własne uznanie – art. 47993 k.p.c. 

• szczególną regulację powództwa wzajemnego oraz podtypu powództwa o  ustalenie 
(przeczytaj szerzej w broszurze „Powództwa szczególne w ramach postępowania w spra-
wach własności intelektualnej”)

Przekazanie spraw z zakresu własności intelektualnej Sądom IP ma w założeniu ustawodawcy za-
pewnić sprawniejsze rozpoznanie tego rodzaju spraw. Postępowanie ma być szybsze, stąd w wie-
lu miejscach zastrzeżono terminy instrukcyjne dla Sądów IP pierwszej i  drugiej instancji co do 
rozpoznania kwestii wpadkowych w toku 
postępowania np. bezzwłoczne rozpo-
znanie wniosku o  zabezpieczenie środka 
dowodowego, nie później niż w terminie 
tygodnia od wpływu do sądu; bezzwłocz-
nie winno być też rozpoznane zażalenie 
w przedmiocie zabezpieczenia środka do-
wodowego, nie później jednak niż w ter-
minie miesiąca od dnia jego wpływu.

Odrębności postępowania przed Sądami IP 

Ma być szybciej

Przekazanie spraw z  zakresu wła-
sności intelektualnej Sądom IP ma 
zapewnić sprawniejsze rozpoznanie 
tego rodzaju spraw.

https://bit.ly/2CQrVj8
https://bit.ly/2CQrVj8
https://bit.ly/2YGjkYy
https://bit.ly/2YGjkYy


W  ramach odrębnego postępowania 
w sprawach własności intelektualnej (wo-
bec ogólnej regulacji zawartej w art. 322 
k.p.c.) uregulowano sędziowskie prawo do 
orzekania w oparciu o własną ocenę wy-
sokości roszczenia (ius moderandi), prze-
widując, że jeśli w  sprawie o  naruszenie 
prawa własności intelektualnej sąd uzna, 
że ścisłe udowodnienie wysokości żąda-
nia jest niemożliwe, nader utrudnione lub 
oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny opartej na 
rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (art. 47993 k.p.c.). 

Bez wątpienia regulacja ta będzie ułatwieniem dla osób dochodzących roszczeń pieniężnych wynikłych 
z naruszenia praw własności intelektualnej; na ile – zależeć będzie od praktyki jej zastosowania. Wo-
bec takiego samego określenia przesłanek aktualizujących sędziowskie prawo do ustalenia wysokości 
roszczenia w oparciu o własne uznanie, jak w przepisie art. 322 k.p.c., należy uznać, że orzecznictwo 
wypracowane na gruncie tego ostatniego, będzie pomocne przy stosowaniu art. 47993 k.p.c.

Szczególna regulacja sędziowskiego ius moderandi 

Drugie założenie, które realizuje Ustawa z 13.02.2020 to ułatwienie dochodzenia przez uprawnione-
go roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej – temu celowi służą środki prawne 
uregulowane w ramach postępowania odrębnego. 

Ma być łatwiej dla uprawnionego z prawa własności intelektualnej

Regulacja ta będzie ułatwieniem dla 
osób dochodzących roszczeń pienięż-
nych wynikłych z  naruszenia praw 
własności intelektualnej.

Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany 
jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą stanowić podstawy jakiej-
kolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora dokumentu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria „Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. 
p.” sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Agnieszka Trzaska | adwokat, partner w Kubas Kos Gałkowski | agnieszka.trzaska@kkg.pl


