
                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Warszawa, 13 maja 2022 r. 

KL/194/89/GR/2022 
 
 
 

Pani 
Katarzyna Frydrych 
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Szanowna Pani Minister, 

Konfederacja Lewiatan („KL”) chce odnieść się do projektu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(„Projekt”), opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  

(nr w wykazie prac: UD322). KL popiera główny cel Projektu, jakim jest stworzenie struktury sądownictwa 

powszechnego, która w sposób sprawny i adekwatny pozwoli na realizację potrzeb społecznych  

i gospodarczych. 

W ocenie KL realizacja powyższego celu nie będzie możliwa bez utrzymania wyspecjalizowanego 

sądownictwa do spraw własności intelektualnej, które funkcjonuje od dnia 1 lipca 2020 r. Zanim powołano 

wyspecjalizowane sądy dla spraw własności intelektualnej przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zmagali się z trudnościami wynikającymi z przewlekłości 

postępowań oraz braku merytorycznego przygotowania sędziów do orzekania  

w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Odpowiedzią na bolączki systemu była ustawa z dnia 

13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 

zgodnie, z którą sprawy własności intelektualnej zostały przekazane do rozpoznawania sądom okręgowym 

w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. 

KL podziela obawy wyrażone w stanowisku Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – Polska 

Grupa Narodowa AIPPI (treść stanowiska stanowi załącznik nr 1), dotyczące braku postanowień  

w Projekcie wskazujących na utrzymanie, dotychczasowego modelu sądownictwa w sprawach własności 

intelektualnej i przekazania spraw do rozpoznawania przez wydziały sądów okręgowych do spraw 

własności intelektualnej. Projekt nie odnosi się również do możliwości utworzenia w sądach okręgowych 

wyspecjalizowanych izb do spraw własności intelektualnej, a jedynie ogranicza się do wskazania,  

że w ramach izby gospodarczej sądu okręgowego może zostać utworzona izba do spraw  

z zakresu własności intelektualnej. Taki zapis sugeruje, że dotychczasowy system sądownictwa  

w sprawach własności intelektualnej ponownie ulegnie zmianie.  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

W ocenie KL wypracowana specjalizacja sądów i sędziów z zakresu własności intelektualnej sprzyja 

jednolitości orzecznictwa i jednoczesnie przyczynia się do przyspieszenia postępowań  

i zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej. Mając na uwadze powyższe, 

postulujemy uwzględnienie w Projekcie potrzeby utrzymania dotychczasowego modelu sądownictwa  

w sprawach własności intelektualnej. 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pani Honorata Łopianowska - Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów Ministerstwa 
Sprawiedliwości 
Pan Łukasz Żak - Główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Ustroju Sądów Ministerstwa 
Sprawiedliwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

Stanowisko Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – Polska Grupa Narodowa AIPPI 


