
URZĄD PATENTOWY

RZECZYPO SPOLITEJ POL SKIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE
Na podstawie przepisów ustawy zdńa3o czerwca 2000 r. Prawo wlasności
przemysłowej (Dz.U. zfo|3 r,, PM, I4to zpóźn. zm.) zostało udzielone na
tz,ecz:

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 300813

NA ZNAK TOWAROWY

przedstawiony w niniej szym świadectwie

Prawo ochronne
trwa od: 2016-12-14

Warszawa, 2Ot8-O2-16

Z upoważnienia Prezesa
U rzędu1Patentoweqo
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Klasyfikacja elementów graficznych: 05'03.13 05.03.14 26.04.0226.M.0426,04.07 26.04.|626,04.|8
27.05.01 29.0r.13

Kolory znaku towarowego: biaĘ czerwony niebieski



Data zgłos zeniaz 20 16 - 12- t 4

Numer zgłoszeniaz Z.465 17 3

Pierwszeństwo:

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnegoz 2Ot7-07-21

Numer prawa ochronnego: R.300813

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP llfoI8

Uprawniony:
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa, Polska

Wykaz torvarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych:
9 programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-RoMy,
dyskietki; 16 druki, książki' przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa peńodyczne, kalendarze,
katalogi, instrukcje, artykuty piśmienne;35 usługi w zakresie tworzenia baz danych dotyczących laboratoriów,
jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów, które uzyskaĘ prawo do używania znaków
zgodności, ustugi w zakresie kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji w komputerowych bazach
danych, ustugi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej,
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, badania i doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usfugi w zakresie udzielania informacji o systemach oceny zgodności; 4! usługi
szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie wystaw i konkursów
edukaryjnych w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów
i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności; 42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów,
jednostek certyfikujących i kontroĘących oraz nadzorem nad nimi, ustugi w zakresie badania biegłości
akredytowanych jednostek, ustugi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania
z normami technicznymi, w zakresie bezpiecze(tstwa wyrobów oraz w zakresie ochrony środowiska, ocena
wyrobów i procesów ich wytwarzania z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi, badania
techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów, tworzenie oprogramowania komputerowego; 45
opiniowanie aktów prawnych i dokumentów normatywnych;


