
 Departament Rejestrów 
Warszawa, 31-08-2020 r.

Nasz znak: DR-VII.R.285683.14.ajas
Wasz znak: 

Krystyna Brzezińska SKANIX P.W. 
Drogomyśl

 
DECYZJA 

Na podstawie art. 229 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP postanawia w rejestrze znaków towarowych pod 
numerem R.285683 w rubryce A

1. wykreślić wpis o brzmieniu:

BRZEZIŃSKA KRYSTYNA SKANIX P.W., Orzesze, Polska 240600263 

2. dokonać wpisu o brzmieniu:

SKANIX P.W. Krystyna Brzezińska, Drogomyśl, Polska 

3. ogłosić w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
 
 
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy 
RP w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. Opłata za przedmiotowy wniosek wynosi 100 
złotych i jest uiszczana na konto Urzędu. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do wniesienia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Opłata za wpis od 
skargi wynosi 1000 złotych i jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie 
przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów 
sądowych albo o przyznanie prawa pomocy. Ponadto strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia 
Urzędowi oświadczenia o zrzeczeniu się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Anna Jasikowska
Ekspert

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:
rzecz. pat. Piotr Malcherek 
NCIW "INVENT" Spółka z o.o.
ul. Gen Ch. de Gaulle' a 8 
43-100 Tychy 

 
UWAGA:

1.     Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd Patentowy RP o każdej zmianie swojego adresu. 
W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §1-2 kpa)

2.     Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z 
dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej są zobowiązane 
wskazać pełnomocnika. W sprawach dotyczących wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów 
użytkowych i topografii układów scalonych pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi 
transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. W sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów 
przemysłowych i oznaczeń geograficznych pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba 
świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowiązek wskazania pełnomocnika nie 
dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 



Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 
(art. 236 ust. 1, 11 i 3 p.w.p.).

3.     W postępowaniu przed Urzędem, dla sprawnej identyfikacji poszczególnych spraw i wniosków należy posługiwać się sygnaturą 
zawartą w pismach Urzędu wraz z podaniem oznaczeń literowych w numerze.

4.     Informacji w sprawie udziela Jasikowska Anna
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH:

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że: 1. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 
188/192, 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 203; 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 
188/192, 00-950 Warszawa, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizowania zadań Urzędu Patentowego RP określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej.; 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO; 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach 
prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami 
międzynarodowymi, po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniu; 6. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Urzędzie Patentowym RP; 7. Posiada Pani/Pan prawo 
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 8. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 9. Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Urząd Patentowy RP.
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