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KOMUNIKAT FIRMY TERMO ORGANIKA sp. z o.o. 

Termo Organika sp. z o.o. wygrała ze Styrokon sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu spór o styropian w 

kropki. 

Termo Organika sp. z o.o. jest jednym z największych producentów styropianów w Polsce. Jej flagowy 

produkt to rozpoznawalny na polskim rynku styropian w kropki, nazywany również Dalmatyńczykiem, 

a więc biały styropian oznaczony charakterystycznymi kropkami równomiernie rozmieszczonymi na 

powierzchni poszczególnych płyt.  Termo Organika sp. z o.o. wprowadza go do obrotu nieprzerwanie 

od 2004 roku. Charakterystyczne oznaczenia w postaci kropek stanowią znak towarowy zastrzeżony na 

rzecz Termo Organika w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

Styrokon sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu produkowała, wprowadzała na rynek oraz reklamowała 

styropiany łudząco przypominające oryginalne styropiany "w kropki" pochodzące od Termo Organiki. 

W dniu 1 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym nakazał syndykowi 

masy upadłości Styrokon1 zaniechanie korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z płyt 

styropianowych "w kropki" oraz wycofanie z obrotu izolacyjnych płyt styropianowych "w kropki", w 

tym ze sprzedaży prowadzonej przez kontrahentów, lub inne osoby działające na rachunek, lub 

w imieniu Styrokon, oraz zniszczenie wyprodukowanych partii takich płyt, które nie zostały jeszcze 

wprowadzone do obrotu.  Sąd Okręgowy nakazał również Styrokon złożenie w ogólnopolskiej prasie 

oświadczenia z przeprosinami. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny. 

To kolejny wyrok potwierdzający, że Termo Organika jest jedynym podmiotem uprawnionym do 

produkowania i wprowadzania do obrotu styropianu ″w kropki″. Przypominamy, że takie samo 

stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 30 stycznia 2014 roku, 

w sprawie z powództwa Termo Organika przeciwko Austrotherm sp. z o.o. Na skutek wydania 

powyższego wyroku producent Austrotherm zaprzestał wprowadzania do obrotu płyt styropianowych 

opatrzonych charakterystycznym oznaczeniem w postaci "kropek". 

 

Zarząd Termo Organika sp. z o.o.  

 

 

                                                           
1  W toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Krakowie ogłoszona została upadłość Styrokon 
sp. z o.o. obejmująca likwidację majątku upadłej spółki. 








