
WIPO - ROMARIN – Szczegóły Międzynarodowej Rejestracji 

 

Date of the registration 

Data rejestracji 

Expected expiration date of the registration/renewal 

Przewidywana data wygaśnięcia rejestracji / odnowienia 

Language of the application 

Język aplikacji 

Current Status 

Aktualny stan 

Name and address of the holder of the registration 

Nazwa i adres uprawnionego do rejestracji 

Contracting State of which the holder is a national 

Aplikujące Paostwo, którego obywatelem jest  uprawniony do rejestracji 

Name and address of the representative 
Nazwisko/nazwa i adres reprezentanta 
 
Mark 
Marka (znak) 
 
Indication relating to the nature or kind of mark 

Wskazania dotyczące charakteru lub rodzaju marki(znaku) 
 
International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of 
Marks 
(Nice Classification) - NCL(6) 

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków (znaków zastrzeżonych) 
(Klasyfikacja nicejska) - NCL (6) 
 
Basic registration 
Podstawowa rejestracja 
 
 
Designation(s) under the Madrid Protocol 

Oznaczenie (-a) na mocy Protokołu madryckiego 
 
Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies 

Oznaczenie (-a) na mocy Protokołu madryckiego na mocy art 9 sexies 
 

Registration 
Rejestracja 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Agreement 



Oznaczenie (a) na podstawie Porozumienia madryckiego 
 
Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 

Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 
 
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded 
(application of Rule 5 preserved) 

Okres odmowy wygasł i nie zostało odnotowane zawiadomienie o tymczasowej odmowie 
(zastosowanie Zasady 5 zachowane) 

 
Subsequent designation 
Późniejsze oznaczenia 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Agreement 

Oznaczenie (a) na podstawie Porozumienia madryckiego 
 
Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 

Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 

 
Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations) 

Data późniejszego oznaczenia (Artykuł 24 (6) Wspólnych Przepisów/Regulaminu) 
 
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded 
(application of Rule 5 preserved) 

Okres odmowy wygasł i nie zostało odnotowane zawiadomienie o tymczasowej odmowie 
(zastosowanie Zasady 5 zachowane) 

 
Total provisional refusal of protection 
Całkowita tymczasowa odmowa ochrony 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 
Date of notification 
Data zawiadomienia 
 
Date of receipt by the International Bureau 
Data otrzymania przez Biuro Międzynarodowe 
 

 
Subsequent designation 
Późniejsze oznaczenia 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Agreement 

Oznaczenie (a) na podstawie Porozumienia madryckiego 



Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 
Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 

 
Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations) 

Data późniejszego oznaczenia (Artykuł 24 (6) Wspólnych Przepisów/Regulaminu) 
 
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded 
(application of Rule 5 preserved) 

Okres odmowy wygasł i nie zostało odnotowane zawiadomienie o tymczasowej odmowie 
(zastosowanie Zasady 5 zachowane) 

 
Partial invalidation 
Częściowe unieważnienie 
 
Publication number and date 
Numer publikacji i data 
 
Delete from list: 
Usuń z listy 
 

Statement indicating that the mark is protected for all the goods 
and services requested 
Oświadczenie stwierdzające, że znak towarowy jest chroniony dla 
wszystkich wnioskowanych  towarów i usług  
  
Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 
Date of notification 
Data zawiadomienia 
 
Date of receipt by the International Bureau 
Data otrzymania przez Biuro Międzynarodowe 
 

Subsequent designation 
Późniejsze oznaczenia 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Agreement 

Oznaczenie (a) na podstawie Porozumienia madryckiego 
 
Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 

Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 

 
Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations) 

Data późniejszego oznaczenia (Artykuł 24 (6) Wspólnych Przepisów/Regulaminu) 
 
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded 
(application of Rule 5 preserved) 



Okres odmowy wygasł i nie zostało odnotowane zawiadomienie o tymczasowej odmowie 
(zastosowanie Zasady 5 zachowane) 

 
Renunciation 
Zrzeczenie się 
 
Publication number and date 
Numer publikacji i data 
 
Date of recording 
Data rejestracji 

 
Subsequent designation 
Późniejsze oznaczenia 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Agreement 

Oznaczenie (a) na podstawie Porozumienia madryckiego 
 
Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 

Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 

 
Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations) 

Data późniejszego oznaczenia (Artykuł 24 (6) Wspólnych Przepisów/Regulaminu) 
 
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded 
(application of Rule 5 preserved) 

Okres odmowy wygasł i nie zostało odnotowane zawiadomienie o tymczasowej odmowie 
(zastosowanie Zasady 5 zachowane) 
 

Subsequent designation 
Późniejsze oznaczenia 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 
Designation(s) under the Madrid Protocol 

Oznaczenie (-a) na mocy Protokołu madryckiego 
 
Indications regarding use requirements 
Wskazania dotyczące wymogów użytkowania 
Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) 

Data  notacji/zapisu (daty zawiadomienia, od którego rozpoczyna  się  termin zawiadomienia o 
odmowie) 

 
Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations) 

Data późniejszego oznaczenia (Artykuł 24 (6) Wspólnych Przepisów/Regulaminu) 
 



Total provisional refusal of protection 
Całkowita tymczasowa odmowa ochrony 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 
Date of notification 
Data zawiadomienia 
 
Date of receipt by the International Bureau 
Data otrzymania przez Biuro Międzynarodowe 
 

Opposition possible after the 18 months time limit 

Sprzeciw możliwy po okresie 18 miesięcy 

Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 

Statement indicating that the mark is protected for all the goods 
and services requested 
Oświadczenie stwierdzające, że znak towarowy jest chroniony dla 
wszystkich wnioskowanych  towarów i usług  
  
Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 

List limited to: 

Wykaz/lista ograniczona do: 

 

Fragment z formularza patentowego: Zapewnienie kursów instruktażowych dla przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum, liceum i na poziomie uczelni wyższych; szkolenia dla nauczycieli; 

szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli; szkolenia i usługi instruktażowe dla 

dorosłych stosujących nauki Rudolfa Steinera, a mianowicie, antropozofii eurytmii, muzyki, języków, 

prac ręcznych, rzemiosła, sztuki i kultury… 

 

Date of notification 
Data zawiadomienia 
 
Date of receipt by the International Bureau 
Data otrzymania przez Biuro Międzynarodowe 
 

 

Partial assignment 

Częściowy przydział/przypisanie 

 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 
 

 



Interested Contracting Party(ies) 
Zainteresowane strony umowy 
 

Number of the assigned part of the international registration 

Numer przydzielonej części międzynarodowej rejestracji 

 

Date of recording 
Data rejestracji 
 

Renewal 
Odnowienie/wznowienie 
 
Publication number and date 

Numer publikacji i data 

 
Designation(s) under the Madrid Protocol 

Oznaczenie (-a) na mocy Protokołu madryckiego 
 
Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies 

Oznaczenie (-a) na mocy Protokołu madryckiego na mocy art 9 sexies 

 

 

 

 


