
Sądy IP – sądy do spraw 
własności intelektualnej



W  odpowiedzi na podnoszone od kilku lat 
głosy praktyków i doktryny od 1 lipca 2020 r. 
utworzone zostaną w ramach sądownictwa po-
wszechnego wyspecjalizowane sądy w zakresie 
własności intelektualnej (dalej: „Sądy IP”). 

Przekazanie tej kategorii spraw wyspecjalizo-
wanym sądom wynika przede wszystkim z da-
leko idącej specyfiki takich spraw, jak i  wzra-
stającej z roku na rok ilości tego rodzaju spraw 
wpływających do polskich sądów. 

Z  dniem 1 lipca zostało ostatecznie utworzo-
nych siedem Sądów IP w skali kraju (pięć sądów 
okręgowych jako sądy pierwszej instancji oraz 
dwa sądy apelacyjne jako sądy drugiej instan-
cji) rozpatrujących sprawy z  zakresu własności 
intelektualnej w  ramach wyspecjalizowanych 
wydziałów.
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Sąd IP Obszar właściwości sądów okręgowych

Sąd Okręgowy w Gdańsku Bydgoszcz, Elbląg, Koszalin, Olsztyn, Słupsk, Toruń, Włocławek

Sąd Okręgowy w Katowicach Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Kraków, Nowy Sącz, 
Opole, Rybnik, Tarnów

Sąd Okręgowy w Lublinie Kielce, Krosno, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Tarnobrzeg, 
Zamość

Sąd Okręgowy w Poznaniu Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Konin, Legnica, Łódź, 
Sieradz, Szczecin, Świdnica, Wrocław, Zielona Góra

Sąd Okręgowy w Warszawie Białystok, Łomża, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Płock, 
Suwałki, Warszawa-Praga w Warszawie
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Sąd IP Obszar właściwości sądów apelacyjnych

Sąd Apelacyjny w Warszawie Białystok, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Kraków (obejmujący ob-
szar właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach), Łódź (obej-
mujący obszar właściwości sądów okręgowych w Piotrkowie 
Trybunalskim i Płocku), Szczecin (obejmujący obszar właści-
wości Sądu Okręgowego w Koszalinie)

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Katowice, Wrocław, Kraków (obejmujący obszar właściwości są-
dów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie), Łódź 
(obejmujący  obszar właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, 
Łodzi i Sieradzu) Szczecin (obejmujący obszar właściwości są-
dów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie)

sądy apelacyjne

sądy okręgowe
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Utworzenie Sądów IP połączone jest ze zmianą statusu dotychczasowego Sądu Unijnych Znaków To-
warowych i Wzorów Wspólnotowych (XXII Wydziału Sądu Okręgowego Warszawie), który dotychczas 
na zasadzie wyłączności rozpoznawał sprawy dotyczące unijnych znaków towarowych i wspólnoto-
wych wzorów przemysłowych. Sąd ten przestanie być wyłączenie właściwy w tej kategorii spraw, 
które będą rozpoznawane przez wszystkie Sądy IP (Sądy IP będą polskimi sądami wyznaczonymi 
zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
wspólnotowych oraz art. 123 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). 

Z kolei wyspecjalizowany w sprawach z zakresu własności intelektualnej wydział Sądu Okręgowego 
w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w  sprawach własności intelektualnej dotyczących progra-
mów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin 
oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym (art. 47990 § 2 k.p.c.). Intencją w zakresie 
utworzenia „technicznego” sądu własności intelektualnej w Warszawie było zamierzenie, aby w ramach 
dokonanej specjalizacji, powołać sąd dla tych spraw, które pozostają najbardziej skomplikowane – co 
sprzyjać ma sprawności i szybkości postępowania (także w aspekcie dobrego zespołu biegłych).

TAK NIE

Czy Twoja sprawa dotyczy programów komputerowych, 
wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów 

scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa 
o charakterze technicznym (art. 47990 § 2 k.p.c.)?

Sąd IP w Warszawie
Właściwy Sąd IP 

pierwszej instancji

Zmiany w strukturze sądownictwa powszechnego poprzez utworzenie Sądów IP należy oceniać jed-
noznacznie pozytywnie – często skomplikowana tematyka tych spraw wymaga wyspecjalizowanych 
i wyszkolonych w tym kierunku sędziów. Dotychczas sprawy tego rodzaju (poza sprawami dotyczą-
cymi unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych) mogły być rozpoznawane przez jeden 
z czterdziestu pięciu sądów okręgowych w Polsce. Takie rozproszenie tej kategorii spraw sprawiało, 
że nie zawsze trafiały one do referatów sędziów wyspecjalizowanych w zagadnieniach związanych 
z ochroną własności intelektualnej, co potencjalnie negatywnie wpływało na jakość orzecznictwa 
w tych sprawach jak i sprawność postępowania. Utworzenie Sądów IP powinno więc przyczynić się 
do większej przewidywalności rozstrzygnięć sądów oraz jednolitego orzecznictwa. 

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi – Sądy IP pierwszej instancji będą rozpoznawać wszystkie 
sprawy z zakresu własności intelektualnej wszczęte od 1 lipca 2020 r. 

Sądy IP pierwszej instancji będą rozpoznawać wszystkie sprawy z za-
kresu własności intelektualnej wszczęte począwszy od 1 lipca 2020 r.  



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.

Sąd IP na szczeblu okręgowym 
(pierwsza instancja)

sprawy wszczęte przed 1 lipca 2020 r. sprawy wszczęte od 1 lipca 2020 r.

Sąd właściwy wg przepisów dotychczasowych
(pierwsza instancja)

Sąd właściwy wg przepisów dotychczasowych
(druga instancja)

Sąd IP na szczeblu apelacyjnym 
(druga instancja)

Sprawy, które w dniu 1 lipca 2020 r. będą pozostawać w toku, a zgodnie z nowymi przepisami pod-
legałyby kognicji Sądów IP w  trybie postępowania w sprawach własności intelektualnej, będą do 
zakończenia postępowania w  danej instancji podlegać rozpoznaniu przez sądy właściwe według 
przepisów dotychczasowych i bez zastosowania przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach 
własności przemysłowej (art. 22 ust. 2 Ustawy z 13.02.2020). 

A contrario, sprawy, które w dniu 1 lipca 2020 r. będą pozostawać w toku, a zgodnie z nowymi przepi-
sami podlegałyby kognicji Sądów IP w trybie postępowania w sprawach własności intelektualnej, po 
zakończeniu postępowania w pierwszej instancji w sądzie właściwym według dotychczasowych prze-
pisów, w drugiej instancji będą rozpoznawane przez jeden z dwóch Sądów IP na szczeblu apelacyjnym. 

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


