
Powództwa szczególne 
w ramach postępowania 
w sprawach własności 
intelektualnej



W  ramach przepisów o  postępowaniu 
w sprawach własności intelektualnej ure-
gulowane zostały w  sposób szczególny 
również dwa środki obrony pozwanego 
w  postaci powództwa wzajemnego oraz 
powództwa o ustalenie. 

Nowe uregulowanie wiąże się z przyzna-
niem sądom cywilnym kompetencji do 
orzekania w  przedmiocie unieważnienia 
krajowych znaków towarowych bądź krajowych wzorów przemysłowych oraz stwierdzenia wyga-
śnięcia krajowych znaków towarowych. Dotychczas wyłącznie właściwym w tych sprawach był Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz sądy administracyjne. 

Od 1 lipca 2020 r. pozwany w sprawie o naruszenie krajowego prawa do znaku towarowego (lub krajowe-
go prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) będzie mógł bronić się wytyczając powództwo wzajemne:

Możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego o unieważnienie lub wygaszenie prawa przewidzia-
na została także w sprawach dotyczących naruszenia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, 
wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny 
oraz uznania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowe-
go lub międzynarodowego wzoru przemysłowego (art. 479122 § 2 k.p.c.). Tego rodzaju powództwo 
wzajemne będą też mogli wytoczyć pozwani w  sprawach o naruszenie prawa do unijnego znaku 
towarowego bądź prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego, tak jak mogli to zrobić 
dotychczas przed sądem unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (po 
1 lipca 2020 r. zamiast jednego w Polsce, każdy z Sądów IP będzie pełnić rolę takiego sądu). 

Jeśli chodzi o powództwo wzajemne o unieważnienie lub wygaszenie prawa to aktualne pozostają 
ogólne wymogi z art. 204 k.p.c. odnośnie dopuszczalności pozwu wzajemnego (roszczenie wzajemne 
musi pozostawać w związku z roszczeniem powoda i można je wytoczyć co do zasady nie później niż 
w odpowiedzi na pozew), czy wymogi formalne dla pozwu z art. 187 k.p.c., w którym dodatkowo nale-
ży wskazać numer wpisu we właściwym rejestrze związany z danym prawem ochronnym lub prawem 
z rejestracji (art. 479123 § 1 k.p.c.) oraz załączyć wyciąg z właściwego rejestru. 

Co istotne, w takiej sprawie sąd będzie związany nie tylko podstawą faktyczną roszczenia (jak w każ-
dej sprawie cywilnej – art. 321 k.p.c.), ale również podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia 
wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego (art. 479123 k.p.c.).

Pozew taki podlegać będzie opłacie stałej w kwocie 1.000 zł (nowy art. 28a ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; Dz. U. z 2020 r., poz. 755). 

Powództwo wzajemne (art. 479112 – art. 479128 k.p.c.) 

o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 479112 § 1 k.p.c.)

1

2

Uregulowane zostały w sposób szcze-
gólny dwa środki obrony pozwanego 
w  postaci powództwa wzajemnego 
oraz powództwa o ustalenie.



W przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego Sąd IP będzie stosował przepisy ustawy z dnia 30 
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) o unieważnieniu lub 
stwierdzeniu wygaśnięcia prawa w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami art. 479122 
k.p.c. – art. 479129 k.p.c. 

Nowe przepisy k.p.c. regulują również wzajemne relacje między postępowaniem przed Sądami IP z pozwu 
wzajemnego obejmującego ww. żądania a innymi toczącymi się postępowaniami o unieważnienie lub stwier-
dzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, bądź o unieważnienie wzoru przemysłowego.

Art. 479126 § 3 k.p.c. przewiduje obligatoryjne zawieszenie postępowania cywilnego przed Sądem 
IP, jeśli okaże się, że przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się sprawa o unie-
ważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa (fakt pozostawania w toku takiego postępowania sąd 
ustala z urzędu – zwracając się z zapytaniem w tym przedmiocie do Prezesa Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej; art. 479126 § 1 k.p.c.). 

Sąd IP wiąże prawomocna decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w  przedmiocie 
stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa – stąd, jeśli okazałoby się, że taka decyzja doty-
cząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, została wydana 
– pozew wzajemny podlega odrzuceniu (art. 479126 § 4 k.p.c.).

Nadto, przepisy przewidują obligatoryjne zawieszenie postępowania (art. 479127 k.p.c.), jeżeli toczy się 
inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne.

Jeśli brak formalnych przeszkód – sąd prowadzi postępowanie, a wyrok unieważniający prawo lub 
stwierdzający wygaśnięcie prawa, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna, jest skuteczny wobec 
osób trzecich i podlega ujawnieniu we właściwym rejestrze (art. 479128 k.p.c.).

W przepisach o postępowaniu w  sprawach własności intelektualnej uregulowano specyficzne po-
wództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez dany podmiot czynności nie stanowią naru-
szenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. 

Przepis art. 479129 § 2 k.p.c. precyzuje, kiedy powód ma interes prawny do wystąpienia z takim po-
wództwem, a mianowicie, gdy:

Powództwo o ustalenie (art. 479129 k.p.c.)

• pozwany uznał czynności, których dotyczy powództwo za naruszenie patentu, dodatko-
wego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji 
(wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego czy topografii układu scalonego)

• albo pozwany nie potwierdził w  należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że 
czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego 
prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji



Dalej, ustawa precyzuje wymogi takiego przedsądowego wezwania do potwierdzenia, że określone 
czynności nie stanowią naruszenia, wskazując, że przesłanka należycie wyznaczonego terminu bę-
dzie spełniona, jeżeli:

jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej

termin ten nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia pisma upraw-
nionemu z danego prawa

w treści pisma przyszły powód dokładnie oznaczył czynności, które zamie-
rza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa 
ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim 
zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego 
potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia
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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


