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DECYZJA

Na podstawie art. 147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1, art. 227 oraz art. 2271 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn. 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000; z 2004 r. Nr 35, poz. 309; z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 
r. poz. 1623)

Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego 

na znak towarowy słowno-graficzny Cáfe Jazz Festival, zgłoszony w dniu 27-11-2017, pod numerem 
Z.479456, na rzecz ANNA KALININ, WSZYSTKODOKAWY.PL, Lublin, Polska pod warunkiem uiszczenia 
opłaty w wysokości 400.00 zł za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony liczony od daty zgłoszenia* 
w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, a także wzywa do uiszczenia w tym terminie 
opłaty w wysokości 90,00 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

W razie nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony znaku towarowego w wyznaczonym terminie 
Urząd Patentowy RP stwierdzi wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W razie nieuiszczenia 
opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym, Urząd Patentowy RP wstrzyma wydanie 
świadectwa ochronnego do dnia uiszczenia opłaty za publikację.

Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego dla przedmiotowego znaku towarowego dla 
następujących towarów lub usług, ujętych zgodnie z klasyfikacją nicejską w klasie:

41   organizowanie festiwali; organizowanie koncertów; organizowanie imprez rozrywkowych i 
kulturalnych;

klasyfikacja wiedeńska: 22.01.05   22.01.08   24.17.10   24.17.12   05.07.01   27.05.01   29.01.12   
kolory: czarny brązowy 

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.

Jacek Lewicki
Ekspert

/-dokument podpisany elektronicznie/



Otrzymuje:
rzecznik patentowy Magdalena Tarała 
KANCELARIA PATENTOWA
ul. Wolska 11 A lok. 3 
20-411 Lublin 

Pouczenie*) Jeżeli w chwili wydania decyzji rozpoczął się kolejny okres ochrony znaku, a Zgłaszający chce przedłużyć ochronę na 
kolejny 10-letni okres ochrony, powinien łącznie z opłatą, wymienioną wyżej, wnieść opłatę za kolejny okres ochronny - art. 224 ust. 
1 u.p.w.p.

INFORMACJA
 

1.   Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być 
przedłużony na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.
 

2.   W przypadku konwersji zarejestrowanego unijnego znaku towarowego uzyskanej na warunkach 
określonych w przepisach Unii Europejskiej o unijnym znaku towarowym stosuje się przepis art. 147 ust. 3 
u.p.w.p. Opłaty za ochronę liczone są od daty złożenia wniosku w EUIPO o zmianę unijnego znaku 
towarowego na zgłoszenie krajowe.
 

3.   Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie 
swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie korespondencji pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
 

4.   Podstawą do wydania świadectwa ochronnego jest uiszczenie opłaty za publikację.
 

5.   Opłaty należy uiszczać gotówką, przekazem lub przelewem na rachunek Urzędu:

Urząd Patentowy RP NBP O/O Warszawa Nr 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Przy uiszczaniu opłaty należy wskazać numer zgłoszenia i okres ochrony. Opłaty dotyczące 
poszczególnych zgłoszeń uiszcza się na oddzielnych przekazach lub przelewach.
 

6.   Podstawą do dokonania opłat jest niniejszy dokument - Urząd Patentowy nie wystawia rachunków (faktur).
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