
NIE WYMAGA LEGALIZACJI – NO LEGALIZATION REQUIRED 

BRANDPAT 
Kancelaria Rzeczników Patentowych 

Chlebicka Czyż Gałązkiewicz Ziółkowski sp. p. 

ul. Hoża 29/31 lokal 31  

00-521 Warszawa  

POLSKA - POLAND 

PEŁNOMOCNICTWO GENERALNE 

GENERAL POWER OF ATTORNEY 
 

Działając w imieniu  
Acting on behalf of  
  
  

 

ustanawiam(y) Lidię Chlebicką 

appoint hereby Zbigniewa Czyża 

 Włodzimierza Gałązkiewicza 

 Jerzego Ziółkowskiego 

 

swym pełnomocnikiem generalnym z prawem substytucji do działania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, sądami powszechnymi i administracyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz 

organami administracji i organami ścigania Rzeczypospolitej Polskiej, organami celnymi oraz osobami prawnymi i 

fizycznymi 

 

as my (our) General Attorney with the right of substitution for the purpose of acting before the Patent Office of the Republic 

of Poland, common courts and administrative courts of the Republic of Poland, the Supreme Administrative Court, 

prosecutors and all authorities of the Republic of Poland, customs authorities, as well as before legal entities and natural 

persons 

 

we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 

towarowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych, a także praw wynikających z patentów i 

dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z 

rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne 

 

in all cases related to inventions, utility models, industrial designs, trademarks, topographies of integrated circuits, and 

geographical indications applications, as well as exclusive rights to and from patents and supplementary protection 

certificates for inventions, rights of protection for utility models and trademarks, as well as rights in registration for industrial 

designs, topographies of integrated circuits and geographical indications 

 

do zastępowania mnie (nas) i wykonywania wszelkich czynności prawem przepisanych w celu uzyskania żądanej ochrony, 

utrzymania jej w mocy, zrzeczenia się jej, ochrony przed naruszeniami oraz wnoszenia i wycofywania opłat oraz 

egzekwowania innych należności oraz praw. 

 

for the purpose of representing me (us) and taking all and any actions foreseen by the law, necessary to obtain the requested 

protection, maintain and withdraw the same, protect against infringements, as well as to pay, withdraw and enforce other 

fees and rights. 

 

Jednocześnie, ja (my) niżej podpisany(ni) potwierdzam(y) wszelkie czynności dokonane dotychczas przez każdego z 

ustanowionych pełnomocników. 

 

Simultaneously, I (we) the undersigned hereby ratify and confirm all actions taken by each said attorney. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Miejsce i data 

Place and date 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko 
Signature, print name and position 


