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a. wynalaZki

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11) – numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju 
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(a1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art . 105a Konwencji o patencie europejskim

patenty
udZielone prawa 

(od nr 241 346 do nr 241 400)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241380 (41) 2021 11 02 
(51) A01N 65/34 (2009 .01) 
 A01P 3/00 (2006 .01) 
 A61K 36/73 (2006 .01) 
 A61P 31/10 (2006 .01)
(21) 433702 (22) 2020 04 27

(72) PTasZyŃsKa aneTa, Świdnik (PL); ZałUsKI DanIeL, 
Warszawa (PL); KUŹnIeWsKI RaFał, Bydgoszcz (PL)
(73) BeeMMUnITy UnLIMITeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Wodny ekstrakt z roślin z rodzaju Cannabis do zastosowania w pre-
paratach zabezpieczających pszczoły przed szkodliwym działaniem 
insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczających nosemozę

(B1) (11) 241381 (41) 2021 11 02 
(51) A01N 65/34 (2009 .01) 
 A01P 3/00 (2006 .01) 
 A61K 36/73 (2006 .01) 
 A61P 31/10 (2006 .01)
(21) 433703 (22) 2020 04 27
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(72) PTasZyŃsKa aneTa, Świdnik (PL); ZałUsKI DanIeL, 
Warszawa (PL); KUŹnIeWsKI RaFał, Bydgoszcz (PL)
(73) BeeMMUnITy UnLIMITeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) alkoholowy ekstrakt etanolowy z roślin z rodzaju Cannabis 
do zastosowania w preparatach zabezpieczających pszczoły przed 
szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów 
i zwalczających nosemozę

(B1) (11) 241360 (41) 2020 04 20 
(51) A23G 3/48 (2006 .01) 
 A23L 29/206 (2016 .01)
(21) 427389 (22) 2018 10 12
(72) JanKOWIaK JanUsZ, Poznań (PL); gROMeK MaRTa, 
Koziegłowy (PL); KRysZaK naTaLIa, Poznań (PL);  
sWĘDROWsKa eWeLIna, Krotoszyn (PL); RUCh MałgORZaTa,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) InsTyTUT WłÓKIen naTURaLnyCh I ROŚLIn ZIeLaRsKICh, 
Poznań (PL); PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWe 
eWa sPÓłKa aKCyJna, Krotoszyn (PL)
(54) Kompozycja do higienizacji jamy ustnej i zastosowanie bakte-
riobójczego olejku eterycznego i dodatku ściernego do wytwarzania 
kompozycji

(B3) (11) 241383 (41) 2022 02 28 
(51) A61F 2/32 (2006 .01)
(21) 435095 (22) 2020 08 24
(61) 235999
(72) RaDOŃ sTanIsłaW, sandomierz (PL)
(73) RaDOŃ sTanIsłaW, sandomierz (PL)
(54) endoproteza stawu biodrowego

(B1) (11) 241370 (41) 2018 10 22 
(51) A61F 5/10 (2006 .01) 
 A61F 5/02 (2006 .01) 
 A61F 5/01 (2006 .01)
(21) 421343 (22) 2017 04 19
(72) DygUT JaCeK MaReK, Warszawa (PL);  
PIWOWaR MOnIKa WeROnIKa, Kraków (PL)
(73) PIWOWaR MOnIKa WeROnIKa, Kraków (PL);  
DygUT JaCeK MaReK, Warszawa (PL)
(54) Ortoza profilaktyczno-korekcyjna typu aCRF

(B1) (11) 241386 (41) 2021 11 02 
(51) A61L 2/20 (2006 .01) 
 A61L 2/22 (2006 .01) 
 A61L 2/07 (2006 .01) 
 F24F 3/16 (2006 .01) 
 B60R 15/00 (2006 .01) 
 G21F 7/00 (2006 .01) 
 G21F 9/00 (2006 .01)
(21) 433765 (22) 2020 04 30
(72) WIDUCh aLeKsanDeR, Warszawa (PL);  
aL yOUseF yOUseF, Riyadh (sa)
(73) neT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
DIsTRICT COOLIng sPÓłKa KOManDyTOWa, sokołów (PL);  
KIng aBDULaZIZ CITy FOR sCIenCe anD TeChnOLOgy,  
Riyadh (sa)
(54) Mobilne urządzenie sanityzacyjne

(B1) (11) 241351 (41) 2022 03 14 
(51) B01D 61/48 (2006 .01)
(21) 435246 (22) 2020 09 07
(72) TUReK MaRIan, gliwice (PL); LasKOWsKa eWa,  
Czechowice-Dziedzice (PL); słOWIK MaReK,  
Czerwionka-Leszczyny (PL); TUReK łUKasZ, gliwice (PL);  
sĄKOL-sIKORa DOROTa, Bytom (PL); sTaWIaRZ TOMasZ, 

Dąbrowa górnicza (PL); KRZyŻaK WIOLeTTa,  
Brzękowice górne (PL); ZDeB JanUsZ, Orzesze (PL);  
sMÓłKa WOJCIeCh, Trzebinia (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL);  
TaUROn WyTWaRZanIe sPÓłKa aKCyJna, Jaworzno (PL)
(54) Moduł elektrodejonizacji z jonitem w formie ziarnistej i włók-
nistej

(B1) (11) 241352 (41) 2022 01 17 
(51) B01J 20/30 (2006 .01) 
 B01J 20/20 (2006 .01)
(21) 437875 (22) 2021 05 14
(72) słOMKIeWICZ PIOTR M ., Warszawa (PL); FRyDeL LaURa, 
Kielce (PL); sZCZePanIK BeaTa, Kielce (PL)
(73) UnIWeRsyTeT Jana KOChanOWsKIegO W KIeLCaCh,  
Kielce (PL)
(54) sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego 
na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w od-
czynniku schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej

(B1) (11) 241366 (41) 2022 03 21 
(51) B01J 31/02 (2006 .01) 
 B01J 31/16 (2006 .01) 
 B01J 31/22 (2006 .01)
(21) 435336 (22) 2020 09 15
(72) heBa MOnIKa, Katowice (PL); sTRaDOMsKa DOMInIKa, 
gliwice (PL); sZyMaŃsKa KaTaRZyna, Rudniki (PL);  
JaRZĘBsKI anDRZeJ, Bibice (PL); KUŹnIK nIKODeM, gliwice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(54) sposób otrzymywania heterogenicznych katalizatorów race-
mizacji

(B1) (11) 241387 (41) 2022 03 21 
(51) B02C 4/12 (2006 .01)
(21) 435358 (22) 2020 09 18
(72) WasILUK PIOTR, hajnówka (PL)
(73) PROnaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
narew (PL)
(54) Belka rozdrabniająca, zwłaszcza do rozdrabniacza dwuwało-
wego

(B1) (11) 241362 (41) 2021 04 19 
(51) B02C 18/12 (2006 .01) 
 B02C 23/04 (2006 .01) 
 B27L 11/00 (2006 .01)
(21) 431435 (22) 2019 10 11
(72) WaRgUła łUKasZ, Poznań (PL); ROsIaK sZyMOn, 
siemieniczki (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Rębak walcowy do drewna z układem przeciążeniowym

(B1) (11) 241384 (41) 2018 09 24 
(51) B22D 11/045 (2006 .01) 
 B22D 11/115 (2006 .01)
(21) 420949 (22) 2017 03 22
(72) gaJDeK WITOLD, Rzeszów (PL); PĘCZaR aDaM, Rzeszów (PL); 
KOChan BaRTOsZ, Rzeszów (PL); KnyCh TaDeUsZ, Kraków (PL); 
MaMaLa anDRZeJ, Kraków (PL); KWaŚnIeWsKI PaWeł,  
sułków (PL); KIesIeWICZ gRZegORZ, Kraków (PL);  
ŚCIĘŻOR WOJCIeCh, Kraków (PL); KaWeCKI aRTUR, Kraków (PL); 
sMyRaK BeaTa, Bulowice (PL); KOWaL RaDOsłaW, Pilica (PL); 
KORDasZeWsKI sZyMOn, Kosmolów (PL); FRanCZaK KRysTIan, 
Prusy (PL); gRZeBInOga JUsTyna, Przytkowice (PL);  
sIeJa-sMaga eLIZa, Dobra (PL); KORZeŃ KInga, Kraków (PL); 
nOWaK anDRZeJ, Kraków (PL); JaBłOŃsKI MIChał, Kraków (PL); 
ZasaDZIŃsKa MałgORZaTa, Kraków (PL); gnIełCZyK MaReK, 
Chełmek (PL); JURKIeWICZ BaRTOsZ, Ozorków (PL)
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(73) MeTaL LaB WITOLD gaJDeK, aDaM PĘCZaR sPÓłKa JaWna, 
Rzeszów (PL); aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa  
IM . sTanIsłaWa sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) sposób odlewania materiałów o drobnoziarnistej strukturze 
oraz układ do jego realizacji

(B1) (11) 241354 (41) 2022 01 10 
(51) B22D 41/58 (2006 .01) 
 C21C 5/48 (2006 .01)
(21) 438350 (22) 2021 07 05
(72) CWUDZIŃsKI aDaM, Częstochowa (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (PL)
(54) Kadź pośrednia

(B1) (11) 241350 (41) 2021 07 12 
(51) B23K 20/12 (2006 .01)
(21) 432529 (22) 2020 01 09
(72) KUBIT anDRZeJ, Krosno (PL); TRZePIeCIŃsKI TOMasZ, 
Bratkowice (PL)
(73) POLITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (PL)
(54) narzędzie do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, zwłasz-
cza śrub montażowych do blach karoserii samochodowych oraz 
sposób zgrzewania tarciowego z przemieszaniem z wykorzystaniem 
tego narzędzia do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem

(B1) (11) 241367 (41) 2020 02 24 
(51) B29C 48/14 (2019 .01) 
 B29C 48/25 (2019 .01) 
 B29C 48/68 (2019 .01) 
 B29C 48/78 (2019 .01) 
 B29C 48/80 (2019 .01) 
 H05B 6/44 (2006 .01)
(21) 426689 (22) 2018 08 16
(72) MIsZeWsKI słaWOMIR, Brzozówka (PL);  
sKOTaRCZaK sTanIsłaW, Toruń (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT InŻynIeRII 
MaTeRIałÓW POLIMeROWyCh I BaRWnIKÓW, Toruń (PL)
(54) Wytłaczarka ślimakowa do wysokich temperatur

(B1) (11) 241348 (41) 2022 05 09 
(51) B60R 25/00 (2013 .01) 
 B60R 25/08 (2006 .01) 
 B60R 25/10 (2013 .01) 
 B60R 25/32 (2013 .01)
(21) 439584 (22) 2021 11 22
(72) PasZKO MaTeUsZ, Lublin (PL); BaRaŃsKI gRZegORZ,  
Lublin (PL); łygas KRysTIan, Jarosławiec (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i  sposób zabezpieczenia antykradzieżowego, 
zwłaszcza motocykli

(B1) (11) 241382 (41) 2021 04 19 
(51) B62D 1/187 (2006 .01)
(21) 431505 (22) 2019 10 17
(72) aBRaMOWsKI MIChał, nowe Osiny (PL); BRUKaLsKI 
MaTeUsZ, Bordziłówka (PL); DeDa JaKUB, Warszawa (PL);  
ReŃsKI anDRZeJ, Warszawa (PL); saR hUBeRT, grójec (PL)
(73) MeLeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mielec (PL)
(54) Regulowana kolumna kierownicza

(B1) (11) 241385 (41) 2022 02 28 
(51) B62K 19/18 (2006 .01) 
 F16B 7/00 (2006 .01) 
 B62K 15/00 (2006 .01)
(21) 435049 (22) 2020 08 21

(72) gOWKIeLeWICZ MaRTyna, gdańsk (PL); ZgÓRZyŃsKI JeRZy, 
elbląg (PL)
(73) PIOnIeR CTg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, elbląg (PL)
(54) Rama roweru trójkołowego

(B1) (11) 241373 (41) 2019 06 17 
(51) B64C 1/06 (2006 .01) 
 B64C 1/26 (2006 .01)
(21) 423868 (22) 2017 12 13
(72) łaDZIŃsKI RaFał, Jelenia góra (PL)
(73) FLaRIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Jelenia góra (PL)
(54) Połączenie struktur metalowo-kompozytowych samolotu

(B1) (11) 241359 (41) 2021 04 19 
(51) C01B 32/184 (2017 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01)
(21) 431472 (22) 2019 10 14
(72) KaMeDULsKI PIOTR, Włocławek (PL); ZIeLIŃsKI WOJCIeCh, 
Czernikowo (PL); łUKasZeWICZ JeRZy PaWeł, Toruń (PL);  
nOWaK PaWeł, Włocławek (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń (PL)
(54) sposób otrzymywania proszku grafenowego o strukturze róż 
grafenowych oraz proszek grafenowy o strukturze róż grafenowych

(B1) (11) 241379 (41) 2020 06 15 
(51) C04B 28/24 (2006 .01) 
 C04B 18/00 (2006 .01) 
 B09B 3/27 (2022 .01)
(21) 428159 (22) 2018 12 13
(72) JUsZCZyŃsKI Jan, gliwice (PL); sROKa ZBIgnIeW, gliwice (PL);  
KURasZ eWeLIna, Katowice (PL); BeLyaVsKIy VaDIM,  
Katowice (PL); KRasZeWsKI TOMasZ, gliwice (PL)
(73) CenTRUM BaDaWCZO-ROZWOJOWe gLOKOR  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(54) sposób pozyskiwania soli metali i wytwarzania materiałów 
budowlanych ze złóż antropogenicznych metodami elektrochemii 
i hydrometalurgii

(B1) (11) 241378 (41) 2020 05 04 
(51) C04B 28/36 (2006 .01) 
 C04B 14/36 (2006 .01) 
 C04B 14/38 (2006 .01)
(21) 427605 (22) 2018 10 31
(72) JUsZCZyŃsKI Jan, gliwice (PL); sROKa ZBIgnIeW,  
gliwice (PL); KURasZ eWeLIna, Katowice (PL); BeLyaVsKIy VaDIM, 
Katowice (PL); KRasZeWsKI TOMasZ, gliwice (PL)
(73) CenTRUM BaDaWCZO-ROZWOJOWe gLOKOR  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(54) sposób wytwarzania siarkobetonu o właściwościach anizotro-
powych

(B1) (11) 241365 (41) 2021 07 26 
(51) C06B 25/18 (2006 .01) 
 C08L 1/18 (2006 .01)
(21) 432644 (22) 2020 01 21
(72) BOgUsZ RaFał, Warszawa (PL); FLORCZaK BOgDan, 
Warszawa (PL); gaŃCZyK-sPeCJaLsKa KaTaRZyna,  
Warszawa (PL); słaBIK PIOTR, Warszawa (PL); BełZOWsKI JanUsZ, 
Pionki (PL); KaLBaRCZyK-aManOWICZ BaRBaRa, Pionki (PL); 
ZaJĄC PIOTR, Pionki (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT PRZeMysłU 
ORganICZnegO, Warszawa (PL)
(54) Bezdymna mieszanina prochowa

(B1) (11) 241375 (41) 2021 09 20 
(51) C07C 29/03 (2006 .01) 
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 C07C 33/40 (2006 .01) 
 C07C 31/40 (2006 .01) 
 B01J 31/16 (2006 .01)
(21) 433251 (22) 2020 03 16
(72) KaChKOVsKyI geORgII, Kraków (PL); WeRłOs MaTeUsZ, 
Błogie Rządowe (PL); gRaCZyK PIOTR, Bieńkówka (PL);  
ZaWaDZKI PRZeMysłaW, skawina (PL)
(73) seLVITa seRVICes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) sposób fotoredukcyjnego otrzymywania pochodnych α,α-
difluoroalkoholi

(B1) (11) 241363 (41) 2022 03 28 
(51) C07D 251/16 (2006 .01) 
 C09D 5/14 (2006 .01) 
 B27K 3/34 (2006 .01)
(21) 435407 (22) 2020 09 22
(72) nIeMCZaK MIChał, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe zawierające kation alkilobetainianu alkilu i anion 
jodosulfuronu oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie

(B1) (11) 241361 (41) 2020 06 29 
(51) C12G 3/00 (2019 .01) 
 C12G 3/055 (2019 .01) 
 A23L 33/105 (2016 .01) 
 A23L 33/115 (2016 .01) 
 A61K 31/352 (2006 .01)
(21) 428239 (22) 2018 12 18
(72) KanIeWsKI RysZaRD, Poznań (PL); ZaJĄCZeK KaROLIna, 
Rozdrażew (PL); CZesZaK WITOLD, skórzewo (PL);  
gRaBOWsKI gRZegORZ, szczawno-Zdrój (PL);  
JĘDRZeJeWsKa JOanna, Włocławek (PL)
(73) InsTyTUT WłÓKIen naTURaLnyCh I ROŚLIn ZIeLaRsKICh, 
Poznań (PL)
(54) Kompozycja alkoholowa, zastosowanie eterycznego olejku 
konopnego i zastosowanie ekstraktu z wiech konopnych do wy-
twarzania kompozycji alkoholowej

(B1) (11) 241349 (41) 2021 11 22 
(51) C22B 3/00 (2006 .01)
(21) 434046 (22) 2020 05 21
(72) BenKe gRZegORZ, gliwice (PL);  
LesZCZyŃsKa-seJDa KaTaRZyna, Zabrze (PL); CIsZeWsKI 
MaTeUsZ, Katowice (PL); DRZaZga MIChał, sosnowiec (PL); 
MaLaRZ JOanna, Bielsko-Biała (PL); ChMIeLaRZ anDRZeJ, 
gliwice (PL); KURyLaK WITOLD, gliwice (PL);  
gOReWODa TaDeUsZ, gliwice (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT MeTaLI 
nIeŻeLaZnyCh, gliwice (PL)
(54) sposób odzysku neodymu ze złomu magnesów neodymowych

(B1) (11) 241355 (41) 2022 04 04 
(51) C22C 38/10 (2006 .01) 
 C22C 38/12 (2006 .01) 
 H01F 1/01 (2006 .01)
(21) 439399 (22) 2021 11 02
(72) naBIałeK MaRCIn, Częstochowa (PL); JeŻ BaRTłOMIeJ, 
Bąkowa góra (PL); JeŻ KInga, Bąkowa góra (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (PL)
(54) amorficzny magnetycznie miękki stop żelaza

(B1) (11) 241356 (41) 2022 04 04 
(51) C22C 45/02 (2006 .01) 
 C22C 38/12 (2006 .01) 
 H01F 1/01 (2006 .01)
(21) 439400 (22) 2021 11 02

(72) naBIałeK MaRCIn, Częstochowa (PL); JeŻ BaRTłOMIeJ, 
Bąkowa góra (PL); JeŻ KInga, Bąkowa góra (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (PL)
(54) nanokrystaliczny magnetycznie miękki stop żelaza

(B1) (11) 241372 (41) 2022 02 28 
(51) D04D 9/00 (2006 .01) 
 A01G 5/00 (2006 .01) 
 B32B 29/00 (2006 .01)
(21) 435075 (22) 2020 08 24
(72) RaDTKe JaROsłaW, grudziądz (PL)
(73) RaDTKe JaROsłaW DORaDO IMPORT-PRODUKCJa hanDeL 
hURTOWy, grudziądz (PL)
(54) Wstęga do wieńców i wiązanek oraz sposób wytwarzania wstęgi 
do wieńców i wiązanek

(B1) (11) 241346 (41) 2017 02 27 
(51) E04C 2/08 (2006 .01) 
 E04F 13/08 (2006 .01) 
 F16B 5/02 (2006 .01)
(21) 413654 (22) 2015 08 25
(72) MałeK ZBIgnIeW, Kraków (PL)
(73) CB aLUMInIUM sysTeM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Kaseta elewacyjna, zwłaszcza z blachy aluminiowej

(B1) (11) 241388 (41) 2020 09 07 
(51) E21D 15/51 (2006 .01) 
 E21D 15/44 (2006 .01) 
 F16K 17/04 (2006 .01)
(21) 429077 (22) 2019 02 28
(72) DIeDeRIChs RysZaRD, Katowice (PL); PyKa sTanIsłaW, 
Bieruń (PL)
(73) CenTRUM hyDRaULIKI DOh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Zawór upustowy

(B1) (11) 241377 (41) 2020 06 15 
(51) F03B 17/04 (2006 .01)
(21) 427520 (22) 2018 12 12
(72) ŻURaWIK BOgUMIł, Turek (PL)
(73) ŻURaWIK BOgUMIł, Turek (PL)
(54) Zestaw do napędu turbin wodnych, zwłaszcza w strefie zapór 
i/lub progów wodnych na rzekach, zbiornikach wodnych

(B1) (11) 241390 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433919 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) sprężysty adaptacyjny przegub kulowy

(B1) (11) 241391 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
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 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433920 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL);  
ChOMKa gRZegORZ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Przegub kulowy

(B1) (11) 241392 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433921 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Przegub kulowy

(B1) (11) 241393 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433922 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) adaptacyjny przegub kulowy

(B1) (11) 241394 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433923 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Przegub obrotowo-wahliwy

(B1) (11) 241395 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433924 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) sprężysty przegub adaptacyjny

(B1) (11) 241396 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433926 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Regulowany przegub kulowy

(B1) (11) 241397 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433927 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) sprężysty przegub kulowy

(B1) (11) 241398 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433929 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Przegub kulowy

(B1) (11) 241399 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433930 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Przegub kulowy

(B1) (11) 241400 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 11/06 (2006 .01) 
 F16D 3/26 (2006 .01) 
 B25J 17/00 (2006 .01) 
 B25J 17/02 (2006 .01) 
 B25J 18/04 (2006 .01) 
 B25J 9/06 (2006 .01) 
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 B25J 3/00 (2006 .01) 
 B25J 18/00 (2006 .01)
(21) 433931 (22) 2020 05 12
(72) KaCaLaK WOJCIeCh, Koszalin (PL); BUDnIaK ZBIgnIeW, 
Koszalin (PL); MaJeWsKI MaCIeJ, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) Podwójny przegub kulowy

(B1) (11) 241374 (41) 2021 12 13 
(51) F16K 11/085 (2006 .01) 
 F16K 17/04 (2006 .01)
(21) 434258 (22) 2020 06 09
(72) Fila antoni, sztum (PL)
(73) FILa anTOnI POLsKa FaBRyKa WODOMIeRZy 
I CIePłOMIeRZy FILa, sztum (PL)
(54) Zawór awaryjny

(B1) (11) 241357 (41) 2021 06 14 
(51) F23K 3/14 (2006 .01)
(21) 432072 (22) 2019 12 03
(72) OLKOWsKI TOMasZ, Olsztyn (PL); syROKa ZenOn,  
Kętrzyn (PL); agasZeWsKI PRZeMysłaW, Olsztyn (PL)
(73) UnIWeRsyTeT WaRMIŃsKO-MaZURsKI W OLsZTynIe, 
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do jednoczesnego podawania różnych rodzajów 
paliw stałych do kotła grzewczego

(B1) (11) 241364 (41) 2021 05 31 
(51) G01B 21/16 (2006 .01) 
 G01B 5/04 (2006 .01) 
 B65G 69/00 (2006 .01)
(21) 431881 (22) 2019 11 22
(72) TaLaŚKa KRZysZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIaK DOMInIK, 
Kamionki (PL); WILCZyŃsKI DOMInIK, Murowana goślina (PL); 
gÓReCKI Jan, Poznań (PL); MaLUJDa IReneUsZ, Luboń (PL); 
DOMeK gRZegORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL); WILheLM 
heRM MULLeR POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przemieszczenia liniowego pasa trans-
portującego

(B1) (11) 241389 (41) 2021 02 08 
(51) G01H 11/02 (2006 .01) 
 G01M 7/02 (2006 .01)
(21) 430742 (22) 2019 07 29
(72) WaChłaCZenKO MIChał, Warszawa (PL)
(73) InsTyTUT TeChnICZny WOJsK LOTnICZyCh, Warszawa (PL)
(54) Chłodzony powietrzem czujnik indukcyjny do pomiaru drgań 
łopatek wirnikowych przepływowych maszyn wirnikowych w wy-
sokiej temperaturze

(B1) (11) 241358 (41) 2020 12 14 
(51) G01M 3/04 (2006 .01) 
 G01M 7/02 (2006 .01) 
 G01M 3/00 (2006 .01) 
 G01M 3/02 (2006 .01) 
 G01M 3/08 (2006 .01) 
 G01M 3/14 (2006 .01) 
 G01M 3/12 (2006 .01)
(21) 434785 (22) 2020 07 24
(72) KUJaWsKI WOJCIeCh, Poznań (PL)
(73) InsTyTUT TeChnIKI BUDOWLaneJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania szczelności złącz rurowych poddawa-
nych wibracji

(B1) (11) 241371 (41) 2021 06 14 
(51) G01N 21/77 (2006 .01) 
 G01N 21/64 (2006 .01)
(21) 432119 (22) 2019 12 07

(72) BIeLeC KRZysZTOF, Kraków (PL); BUBaK gRZegORZ,  
Katowice (PL); KaLWaRCZyK TOMasZ, Warszawa (PL);  
hOłysT ROBeRT, Warszawa (PL)
(73) InsTyTUT CheMII FIZyCZneJ POLsKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (PL)
(54) sposób wyznaczania stałych równowagi reakcji komplekso-
wania z wykorzystaniem pomiaru zmiany jasności molekularnej 
fluoroforu

(B1) (11) 241353 (41) 2021 01 25 
(51) G01N 27/72 (2006 .01) 
 G01N 27/82 (2006 .01)
(21) 430578 (22) 2019 07 15
(72) ChaDy TOMasZ, szczecin (PL); FRanKOWsKI PaWeł KaROL, 
szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe, szczecin (PL)
(54) Przetwornik pomiarowy do nieniszczącego badania stanu prę-
tów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych

(B1) (11) 241376 (41) 2022 04 11 
(51) G01R 27/28 (2006 .01) 
 G01R 27/32 (2006 .01) 
 G01R 25/00 (2006 .01) 
 G01R 25/02 (2006 .01)
(21) 435618 (22) 2020 10 07
(72) gRZegRZÓłKa MaCIeJ, Warszawa (PL); RUTKOWsKI IgOR, 
Warszawa (PL)
(73) OPenRF sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(54) Jedno-lub wielokanałowy układ do wektorowych pomiarów 
układów wielkiej częstotliwości z pojedynczym odbiornikiem na kanał

(B1) (11) 241368 (41) 2020 12 28 
(51) G01R 33/00 (2006 .01) 
 G01R 33/07 (2006 .01) 
 G01R 19/25 (2006 .01) 
 H01L 27/22 (2006 .01) 
 H01L 43/06 (2006 .01)
(21) 430330 (22) 2019 06 22
(72) CłaPa MaRIan, łódź (PL); JasRZĘBsKI KRZysZTOF, łódź (PL); 
nOWaK DOROTa, łódź (PL); KULa PIOTR, łódź (PL); nIeDZIeLsKI 
PIOTR, Dobra nowiny (PL); gałĄZKa MaCIeJ, Świebodzin (PL)
(73) aDVanCeD gRaPhene PRODUCTs sPÓłKa aKCyJna, 
Zielona góra (PL)
(54) hallotronowy miernik indukcji pola magnetycznego

(B1) (11) 241347 (41) 2021 03 08 
(51) G02B 6/26 (2006 .01) 
 G02B 6/36 (2006 .01) 
 G02B 6/38 (2006 .01) 
 G02B 6/40 (2006 .01) 
 G02B 6/44 (2006 .01) 
 G02B 7/20 (2021 .01)
(21) 433840 (22) 2020 05 08
(72) sTaROsTa eRWIn, Lublin (PL); BysZeWsKI anDRZeJ,  
Pionki (PL)
(73) naUKOWa I aKaDeMICKa sIeĆ KOMPUTeROWa-
PaŃsTWOWy InsTyTUT BaDaWCZy, Warszawa (PL)
(54) Złącze światłowodowe sposób montażu złącza oraz kabel świa-
tłowodowy wielordzeniowy

(B1) (11) 241369 (41) 2021 02 08 
(51) G07B 5/00 (2006 .01)
(21) 430804 (22) 2019 08 03
(72) MysZKOWsKI TOMasZ, Bielsko-Biała (PL); gIZa PIOTR, 
Bielsko-Biała (PL); KRZeMPeK KaROL, Bielsko-Biała (PL)
(73) aUTOMaTIKOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego wydawania biletów
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B62K 19/18 (2006 .01) 241385
B62K 15/00 (2006 .01) 241385*
B64C 1/06 (2006 .01) 241373
B64C 1/26 (2006 .01) 241373*
B65G 69/00 (2006 .01) 241364*
B82Y 40/00 (2011 .01) 241359*
C01B 32/184 (2017 .01) 241359
C04B 28/24 (2006 .01) 241379
C04B 18/00 (2006 .01) 241379*
C04B 28/36 (2006 .01) 241378
C04B 14/36 (2006 .01) 241378*
C04B 14/38 (2006 .01) 241378*
C06B 25/18 (2006 .01) 241365
C07C 29/03 (2006 .01) 241375
C07C 33/40 (2006 .01) 241375*
C07C 31/40 (2006 .01) 241375*
C07D 251/16 (2006 .01) 241363
C08L 1/18 (2006 .01) 241365*
C09D 5/14 (2006 .01) 241363*
C12G 3/00 (2019 .01) 241361
C12G 3/055 (2019 .01) 241361*
C21C 5/48 (2006 .01) 241354*
C22B 3/00 (2006 .01) 241349
C22C 38/10 (2006 .01) 241355
C22C 38/12 (2006 .01) 241355*
C22C 45/02 (2006 .01) 241356
C22C 38/12 (2006 .01) 241356*
D04D 9/00 (2006 .01) 241372
E04C 2/08 (2006 .01) 241346
E04F 13/08 (2006 .01) 241346*
E21D 15/51 (2006 .01) 241388
E21D 15/44 (2006 .01) 241388*
F03B 17/04 (2006 .01) 241377
F16B 7/00 (2006 .01) 241385*
F16B 5/02 (2006 .01) 241346*
F16C 11/06 (2006 .01) 241390
F16C 11/06 (2006 .01) 241391
F16C 11/06 (2006 .01) 241392
F16C 11/06 (2006 .01) 241393
F16C 11/06 (2006 .01) 241394
F16C 11/06 (2006 .01) 241395
F16C 11/06 (2006 .01) 241396
F16C 11/06 (2006 .01) 241397
F16C 11/06 (2006 .01) 241398
F16C 11/06 (2006 .01) 241399
F16C 11/06 (2006 .01) 241400
F16D 3/26 (2006 .01) 241390*
F16D 3/26 (2006 .01) 241391*
F16D 3/26 (2006 .01) 241392*

F16D 3/26 (2006 .01) 241393*
F16D 3/26 (2006 .01) 241394*
F16D 3/26 (2006 .01) 241395*
F16D 3/26 (2006 .01) 241396*
F16D 3/26 (2006 .01) 241397*
F16D 3/26 (2006 .01) 241398*
F16D 3/26 (2006 .01) 241399*
F16D 3/26 (2006 .01) 241400*
F16K 17/04 (2006 .01) 241388*
F16K 11/085 (2006 .01) 241374
F16K 17/04 (2006 .01) 241374*
F23K 3/14 (2006 .01) 241357
F24F 3/16 (2006 .01) 241386*
G01B 21/16 (2006 .01) 241364
G01B 5/04 (2006 .01) 241364*
G01H 11/02 (2006 .01) 241389
G01M 7/02 (2006 .01) 241389*
G01M 3/04 (2006 .01) 241358
G01M 7/02 (2006 .01) 241358*
G01M 3/00 (2006 .01) 241358*
G01M 3/02 (2006 .01) 241358*
G01M 3/08 (2006 .01) 241358*
G01M 3/14 (2006 .01) 241358*
G01M 3/12 (2006 .01) 241358*
G01N 21/77 (2006 .01) 241371
G01N 21/64 (2006 .01) 241371*
G01N 27/72 (2006 .01) 241353
G01N 27/82 (2006 .01) 241353*
G01R 27/28 (2006 .01) 241376
G01R 27/32 (2006 .01) 241376*
G01R 25/00 (2006 .01) 241376*
G01R 25/02 (2006 .01) 241376*
G01R 33/00 (2006 .01) 241368
G01R 33/07 (2006 .01) 241368*
G01R 19/25 (2006 .01) 241368*
G02B 6/26 (2006 .01) 241347
G02B 6/36 (2006 .01) 241347*
G02B 6/38 (2006 .01) 241347*
G02B 6/40 (2006 .01) 241347*
G02B 6/44 (2006 .01) 241347*
G02B 7/20 (2021 .01) 241347*
G07B 5/00 (2006 .01) 241369
G21F 7/00 (2006 .01) 241386*
G21F 9/00 (2006 .01) 241386*
H01F 1/01 (2006 .01) 241355*
H01F 1/01 (2006 .01) 241356*
H01L 27/22 (2006 .01) 241368*
H01L 43/06 (2006 .01) 241368*
H05B 6/44 (2006 .01) 241367*
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A01G 5/00 (2006 .01) 241372*
A01N 65/34 (2009 .01) 241380
A01N 65/34 (2009 .01) 241381
A01P 3/00 (2006 .01) 241380*
A01P 3/00 (2006 .01) 241381*
A23G 3/48 (2006 .01) 241360
A23L 29/206 (2016 .01) 241360*
A23L 33/105 (2016 .01) 241361*
A23L 33/115 (2016 .01) 241361*
A61F 2/32 (2006 .01) 241383
A61F 5/10 (2006 .01) 241370
A61F 5/02 (2006 .01) 241370*
A61F 5/01 (2006 .01) 241370*
A61K 36/73 (2006 .01) 241380*
A61K 36/73 (2006 .01) 241381*
A61K 31/352 (2006 .01) 241361*
A61L 2/20 (2006 .01) 241386
A61L 2/22 (2006 .01) 241386*
A61L 2/07 (2006 .01) 241386*
A61P 31/10 (2006 .01) 241380*
A61P 31/10 (2006 .01) 241381*
B01D 61/48 (2006 .01) 241351
B01J 20/30 (2006 .01) 241352
B01J 20/20 (2006 .01) 241352*
B01J 31/02 (2006 .01) 241366
B01J 31/16 (2006 .01) 241366*
B01J 31/22 (2006 .01) 241366*
B01J 31/16 (2006 .01) 241375*
B02C 4/12 (2006 .01) 241387
B02C 18/12 (2006 .01) 241362
B02C 23/04 (2006 .01) 241362*
B09B 3/27 (2022 .01) 241379*
B22D 11/045 (2006 .01) 241384
B22D 11/115 (2006 .01) 241384*
B22D 41/58 (2006 .01) 241354
B23K 20/12 (2006 .01) 241350
B25J 17/00 (2006 .01) 241390*
B25J 17/02 (2006 .01) 241390*
B25J 18/04 (2006 .01) 241390*
B25J 9/06 (2006 .01) 241390*
B25J 3/00 (2006 .01) 241390*
B25J 18/00 (2006 .01) 241390*
B25J 17/00 (2006 .01) 241391*
B25J 17/02 (2006 .01) 241391*
B25J 18/04 (2006 .01) 241391*
B25J 9/06 (2006 .01) 241391*
B25J 3/00 (2006 .01) 241391*
B25J 18/00 (2006 .01) 241391*
B25J 17/00 (2006 .01) 241392*
B25J 17/02 (2006 .01) 241392*
B25J 18/04 (2006 .01) 241392*
B25J 9/06 (2006 .01) 241392*
B25J 3/00 (2006 .01) 241392*
B25J 18/00 (2006 .01) 241392*
B25J 17/00 (2006 .01) 241393*
B25J 17/02 (2006 .01) 241393*
B25J 18/04 (2006 .01) 241393*
B25J 9/06 (2006 .01) 241393*

B25J 3/00 (2006 .01) 241393*
B25J 18/00 (2006 .01) 241393*
B25J 17/00 (2006 .01) 241394*
B25J 17/02 (2006 .01) 241394*
B25J 18/04 (2006 .01) 241394*
B25J 9/06 (2006 .01) 241394*
B25J 3/00 (2006 .01) 241394*
B25J 18/00 (2006 .01) 241394*
B25J 17/00 (2006 .01) 241395*
B25J 17/02 (2006 .01) 241395*
B25J 18/04 (2006 .01) 241395*
B25J 9/06 (2006 .01) 241395*
B25J 3/00 (2006 .01) 241395*
B25J 18/00 (2006 .01) 241395*
B25J 17/00 (2006 .01) 241396*
B25J 17/02 (2006 .01) 241396*
B25J 18/04 (2006 .01) 241396*
B25J 9/06 (2006 .01) 241396*
B25J 3/00 (2006 .01) 241396*
B25J 18/00 (2006 .01) 241396*
B25J 17/00 (2006 .01) 241397*
B25J 17/02 (2006 .01) 241397*
B25J 18/04 (2006 .01) 241397*
B25J 9/06 (2006 .01) 241397*
B25J 3/00 (2006 .01) 241397*
B25J 18/00 (2006 .01) 241397*
B25J 17/00 (2006 .01) 241398*
B25J 17/02 (2006 .01) 241398*
B25J 18/04 (2006 .01) 241398*
B25J 9/06 (2006 .01) 241398*
B25J 3/00 (2006 .01) 241398*
B25J 18/00 (2006 .01) 241398*
B25J 17/00 (2006 .01) 241399*
B25J 17/02 (2006 .01) 241399*
B25J 18/04 (2006 .01) 241399*
B25J 9/06 (2006 .01) 241399*
B25J 3/00 (2006 .01) 241399*
B25J 18/00 (2006 .01) 241399*
B25J 17/00 (2006 .01) 241400*
B25J 17/02 (2006 .01) 241400*
B25J 18/04 (2006 .01) 241400*
B25J 9/06 (2006 .01) 241400*
B25J 3/00 (2006 .01) 241400*
B25J 18/00 (2006 .01) 241400*
B27K 3/34 (2006 .01) 241363*
B27L 11/00 (2006 .01) 241362*
B29C 48/14 (2019 .01) 241367
B29C 48/25 (2019 .01) 241367*
B29C 48/68 (2019 .01) 241367*
B29C 48/78 (2019 .01) 241367*
B29C 48/80 (2019 .01) 241367*
B32B 29/00 (2006 .01) 241372*
B60R 15/00 (2006 .01) 241386*
B60R 25/00 (2013 .01) 241348
B60R 25/08 (2006 .01) 241348*
B60R 25/10 (2013 .01) 241348*
B60R 25/32 (2013 .01) 241348*
B62D 1/187 (2006 .01) 241382

InDeKs UDZIeLOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOLI MKP

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PaTenTÓW

241346 E04C 2/08 (2006 .01)
241347 G02B 6/26 (2006 .01)
241348 B60R 25/00 (2013 .01)
241349 C22B 3/00 (2006 .01)
241350 B23K 20/12 (2006 .01)
241351 B01D 61/48 (2006 .01)
241352 B01J 20/30 (2006 .01)
241353 G01N 27/72 (2006 .01)

241354 B22D 41/58 (2006 .01)
241355 C22C 38/10 (2006 .01)
241356 C22C 45/02 (2006 .01)
241357 F23K 3/14 (2006 .01)
241358 G01M 3/04 (2006 .01)
241359 C01B 32/184 (2017 .01)
241360 A23G 3/48 (2006 .01)
241361 C12G 3/00 (2019 .01)
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241362 B02C 18/12 (2006 .01)
241363 C07D 251/16 (2006 .01)
241364 G01B 21/16 (2006 .01)
241365 C06B 25/18 (2006 .01)
241366 B01J 31/02 (2006 .01)
241367 B29C 48/14 (2019 .01)
241368 G01R 33/00 (2006 .01)
241369 G07B 5/00 (2006 .01)
241370 A61F 5/10 (2006 .01)
241371 G01N 21/77 (2006 .01)
241372 D04D 9/00 (2006 .01)
241373 B64C 1/06 (2006 .01)
241374 F16K 11/085 (2006 .01)
241375 C07C 29/03 (2006 .01)
241376 G01R 27/28 (2006 .01)
241377 F03B 17/04 (2006 .01)
241378 C04B 28/36 (2006 .01)
241379 C04B 28/24 (2006 .01)
241380 A01N 65/34 (2009 .01)
241381 A01N 65/34 (2009 .01)

241382 B62D 1/187 (2006 .01)
241383 A61F 2/32 (2006 .01)
241384 B22D 11/045 (2006 .01)
241385 B62K 19/18 (2006 .01)
241386 A61L 2/20 (2006 .01)
241387 B02C 4/12 (2006 .01)
241388 E21D 15/51 (2006 .01)
241389 G01H 11/02 (2006 .01)
241390 F16C 11/06 (2006 .01)
241391 F16C 11/06 (2006 .01)
241392 F16C 11/06 (2006 .01)
241393 F16C 11/06 (2006 .01)
241394 F16C 11/06 (2006 .01)
241395 F16C 11/06 (2006 .01)
241396 F16C 11/06 (2006 .01)
241397 F16C 11/06 (2006 .01)
241398 F16C 11/06 (2006 .01)
241399 F16C 11/06 (2006 .01)
241400 F16C 11/06 (2006 .01)

decyZJe stwierdZaJące wygaśniĘcie decyZJi  
o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone.

(a1) (21) 408225 24/2015
(a1) (21) 410944 15/2016
(a1) (21) 412772 09/2016
(a1) (21) 415573 14/2017
(a1) (21) 416050 17/2017
(a1) (21) 416271 18/2017
(a1) (21) 416358 19/2017
(a1) (21) 416794 22/2017
(a1) (21) 417327 25/2017
(a1) (21) 417669 01/2018

(a1) (21) 419085 09/2018
(a1) (21) 420449 17/2018
(a1) (21) 421159 21/2018
(a1) (21) 421171 21/2018
(a1) (21) 421678 25/2018
(a1) (21) 422110 02/2019
(a1) (21) 422281 03/2019
(a1) (21) 423049 08/2019
(a1) (21) 424609 18/2019

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie 
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy 
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających 
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 207509 a . Wykreślono: CROWn PaCKagIng TeChnO-
LOgy InC ., alsip, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: eviosys 
Packaging switzerland gmbh, Baar, szwajcaria

(11) 213738 a . Wykreślono: ŚLOsORZ WanDa, Mysłowice, 
Polska; ŚLOsORZ PIOTR, Mysłowice, Polska Wpisano: ŚLOsORZ 
WanDa, Mysłowice, Polska; ŚLOsORZ PIOTR, Mysłowice, Polska; 
ŚLOsORZ aDRIan, Mysłowice, Polska

(11) 228015 a . Wykreślono: eTIsOn LaBeLs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Piotrków Trybunal-
ski, Polska  364486532 Wpisano: eMeRsOn POLsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Piotrków Trybunalski, Polska 590000402

(11) 229643 a . Wykreślono: eTIsOn LaBeLs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Piotrków Trybunal-
ski, Polska  364486532 Wpisano: eMeRsOn POLsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Piotrków Trybunalski, Polska 590000402

(11) 230169 a . Wykreślono: eTIsOn LaBeLs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Piotrków Trybunal-
ski, Polska  364486532 Wpisano: eMeRsOn POLsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Piotrków Trybunalski, Polska 590000402

(11) 233443 a . Wykreślono: KaRDa JÓZeF, Warszawa, Pol-
ska Wpisano: PIaseCKa-KaRDa, Warszawa, Polska

(11) 234684 a . Wykreślono: BUJaK JanUsZ, Bydgoszcz, 
Polska Wpisano: PRZeDsIĘBIORsTWO PROJeKTOWO-MOn-
TaŻOWe PROMOnT BUJaK sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz, Pol-
ska 340338856

(11) 235568 a . Wykreślono: saBaT ROMan BIURO WDRO-
ŻenIOWO-PROJeKTOWe saBeL, Wrocław, Polska  930087449 
Wpisano: saBeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 386200553

(11) 238180 a . Wykreślono: naWROCKI CLInIC sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, gdańsk, Polska 366035779 Wpisano: naWROCKI CLInIC 
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk, Polska 366035779

(11) 238180 a . Wykreślono: naWROCKI CLInIC sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, gdańsk, Polska 366035779 Wpisano: naWROCKI 
CLInIC sPÓłKa JaWna, gdańsk, Polska 366035779

(11) 238180 a . Wykreślono: naWROCKI CLInIC sPÓłKa 
JaWna, gdańsk, Polska 366035779 Wpisano: naWROCKI CLInIC 
sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, gdańsk, Polska 366035779

(11) 239213 a . Wykreślono: PaŃsTWOWa WyŻsZa sZKOła 
ZaWODOWa W  ChełMIe, Chełm, Polska  110607010 Wpisano: 
PaŃsTWOWa aKaDeMIa naUK sTOsOWanyCh W  ChełMIe, 
Chełm, Polska 110607010

(11) 240404 a . Wykreślono: WaLeWsKI JaCeK CZysTe Pa-
RaPeTy I BaLKOny, łódź, Polska 470984127 Wpisano: ja1 .pl Ja-
CeK WaLeWsKI, łódź, Polska 470984127

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego.

(T5) (97) 26 10 2011 2011/43 eP 2145810 B1
(T5) (97) 20 04 2016 2016/16 eP 2311329 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 2349383 B1
(T5) (97) 11 03 2015 2015/11 eP 2371783 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 2481028 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 2532933 B1
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(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 2768524 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 2788404 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 2789776 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 2840451 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2883780 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 2903618 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 2935705 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2956733 B1
(T4) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2956733 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3048947 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3073886 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3089822 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3098490 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3103948 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3105306 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3114229 B1
(T5) (97) 25 04 2018 2018/17 eP 3136886 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3150366 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3157288 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3200625 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3204030 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3216791 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3250554 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3250593 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3253252 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3294684 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3303524 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3307093 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3307332 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3324074 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3325239 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3328941 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3330455 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3335724 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3341554 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3363030 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3374579 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3377775 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3378267 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3386917 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3409993 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3412358 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3416220 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3417057 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3418380 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3420078 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3420260 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3423042 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3423104 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3425377 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3430210 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3445354 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3445955 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3455992 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3462889 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3474883 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3476371 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3484985 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3486699 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3489996 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3492876 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3493710 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3494316 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3499132 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3505596 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3512694 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3518563 B1

(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3528829 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3529436 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 eP 3531481 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3536860 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3542817 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3542962 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3544615 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3548243 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3557096 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3560330 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 eP 3572337 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3572600 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3577665 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3579260 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3580073 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 eP 3580614 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 eP 3581350 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3589592 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3601454 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3607100 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3608029 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3617404 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3621562 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3624661 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3631075 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3632195 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3633729 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3648628 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3654418 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3666768 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3674004 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3686280 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3691041 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3695187 B1
(T4) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3695187 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3696320 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3698002 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3699428 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3701214 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3702181 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3703476 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3708040 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3718565 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3722153 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3722547 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3725864 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3727703 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3728946 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3729578 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3732988 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3737678 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3742144 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3743229 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3750695 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3751067 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3753384 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3756710 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3765033 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3765242 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3766885 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3767348 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3768129 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3768244 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3768906 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 eP 3774661 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3781638 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3784065 B1
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(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3786278 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3788314 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3794736 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3799588 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3801427 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3807796 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3810439 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3811035 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 eP 3818019 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3820938 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3828004 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3829054 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 eP 3833657 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3835150 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3836259 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3836279 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3837789 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 eP 3839161 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3843566 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3847115 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3854915 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3856472 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 3867428 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3869621 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3880773 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3882008 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3885589 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3886669 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3913579 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3914559 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3922572 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3932801 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3970742 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 eP 3980471 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3981427 B1

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu 
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(T3) (11) 2231841 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2474749 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797950 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2798143 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2798642 2019 12 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2799522 2019 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2799524 2019 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800483 2020 01 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800657 2020 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2801584 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2802562 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2802638 2019 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2802640 2019 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2802688 2019 12 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2803972 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804485 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804571 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804712 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804786 2020 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805236 2019 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805237 2019 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2807172 2020 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2807508 2020 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2808325 2019 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809738 2020 01 31 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2809752 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809816 2020 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809817 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2810542 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2811843 2019 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2812096 2020 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2812239 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2872558 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2872686 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2872699 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2873032 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2874589 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2874782 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2874908 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2875129 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877003 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877037 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877058 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877422 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877513 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877537 2020 07 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877800 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2879799 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2880383 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2880670 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2881244 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882483 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882635 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882651 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886176 2020 07 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2888404 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895534 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2921172 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2965823 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2965957 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2966337 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2974610 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2974977 2020 07 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2977506 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2977964 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2980869 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2981154 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2990530 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2996062 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2997830 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2997965 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3007990 2020 07 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3009148 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3013289 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3016661 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3016663 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3016758 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3016803 2020 07 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3017064 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3018100 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3019373 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3019497 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3021704 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3022151 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3022341 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3022456 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3024635 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3024706 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3024855 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3024958 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3025053 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3027603 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 3027613 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3027871 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3027874 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3028287 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3046995 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3048961 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3065595 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3069778 2020 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077282 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3098475 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3115084 2020 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3115533 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3115687 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3117722 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3117750 2020 07 04 Patent wygasł w całości .

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskie-
go, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji 
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw 
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1776253 a . Wykreślono: adient Luxembourg holding 
s .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: adient yanfeng seating 
Mechanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 1776253 a . Wykreślono: adient yanfeng seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2001706 a . Wykreślono: adient Luxembourg holding 
s .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: adient yanfeng seating 
Mechanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2001706 a . Wykreślono: adient yanfeng seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2087175 a . Wykreślono: hill&smith holdings PLC, Bil-
ston, Wielka Brytania Wpisano: hill&smith holdings PLC, shirley, 
Wielka Brytania

(11) 2310227 a . Wykreślono: KeIPeR gmbh & Co . Kg, Kaiser-
slautern, niemcy Wpisano: Johnson Controls Components gmbh 
& Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy

(11) 2310227 a . Wykreślono: Johnson Controls Compo-
nents gmbh & Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy Wpisano: Johnson 
Controls Metals holding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy

(11) 2310227 a . Wykreślono: Johnson Controls Metals hol-
ding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy Wpisano: adient Luxembourg 
holding s .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2310227 a . Wykreślono: adient Luxembourg holding 
s .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: adient yanfeng seating 
Mechanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2310227 a . Wykreślono: adient yanfeng seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2470606 a . Wykreślono: Chr . hansen natural Colors 
a/s, hørsholm, Dania Wpisano: Oterra a/s, hørsholm, Dania

(11) 2464408 a . Wykreślono: Vigmed aB, helsingborg, 
szwecja Wpisano: greiner Bio-One gmbh, Kremsmünster, austria

(11) 2463302 a . Wykreślono: F-star Biotechnologische For-
schungs- und entwicklungsges .m .b .h, Vienna, austria Wpisano: F-
-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania

(11) 2528477 a . Wykreślono: Kusch + Co . gmbh & Co . Kg, 
hallenberg, niemcy Wpisano: Kusch + Co gmbh, hallenberg, 
niemcy

(11) 2618872 a . Wykreślono: CPU Innovation aps, helleba-
ek, Dania Wpisano: Phillips-Medisize LLC, hudson, stany Zjedno-
czone ameryki

(11) 2646281 a . Wykreślono: adient Luxembourg holding 
s .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: adient yanfeng seating 
Mechanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2646281 a . Wykreślono: adient yanfeng seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny Wpisano: KeIPeR seating Me-
chanisms Co ., Ltd ., shanghai, Chiny

(11) 2503366 a . Wykreślono: Lg Chem, Ltd ., seoul, Korea 
Południowa Wpisano: shanjin Optoelectronics (suzhou) Co .,LTD ., 
yangshe, Chiny

(11) 2690974 a . Wykreślono: Chr . hansen natural Colors 
a/s, hørsholm, Dania Wpisano: Oterra a/s, hørsholm, Dania

(11) 2727352 a . Wykreślono: Velos Media International Li-
mited, Dublin, Irlandia Wpisano: Qualcomm Incorporated, san Die-
go, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2731984 a . Wykreślono: Otto Bock Kunststoff gmbh, 
Duderstadt, niemcy Wpisano: FoamPartner germany gmbh, Du-
derstadt, niemcy

(11) 2731984 a . Wykreślono: FoamPartner germany gmbh, 
Duderstadt, niemcy Wpisano: Recticel Dämmsysteme gmbh, Bo-
chum, niemcy

(11) 2731984 a . Wykreślono: Recticel Dämmsysteme 
gmbh, Bochum, niemcy Wpisano: Recticel engineered Foams ger-
many gmbh, Bochum, niemcy

(11) 2731984 a . Wykreślono: Recticel engineered Foams 
germany gmbh, Bochum, niemcy Wpisano: Recticel engineered 
Foams germany gmbh, Duderstadt, niemcy

(11) 2820000 a . Wykreślono: aiCuris anti-infective Cures 
gmbh, Wuppertal, niemcy Wpisano: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy

(11) 2820000 a . Wykreślono: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy Wpisano: aIC246 ag & Co . Kg, Wuppertal, niemcy

(11) 2820001 a . Wykreślono: aiCuris anti-infective Cures 
gmbh, Wuppertal, niemcy Wpisano: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy

(11) 2820001 a . Wykreślono: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy Wpisano: aIC246 ag & Co . Kg, Wuppertal, niemcy

(11) 2830967 a . Wykreślono: IPn IP B .V ., houten, holandia 
Wpisano: scholle IPn IP B .V ., Tilburg, holandia

(11) 2870076 a . Wykreślono: IPn IP B .V ., houten, holandia 
Wpisano: scholle IPn IP B .V ., Tilburg, holandia

(11) 2880853 a . Wykreślono: Mika, Thorsten, Leichlingen, 
niemcy; Fehlis, hendrik, Bonn, niemcy Wpisano: TrackMen gmbh, 
Kolonia, niemcy

(11) 2880440 a . Wykreślono: In Ovo B .V ., Leiden, holandia 
Wpisano: In Ovo holding B .V ., Leiden, holandia

(11) 2890329 a . Wykreślono: UnIOn eVOLUTIOn, Rennes, 
Francja Wpisano: InnOVaL, noyal sur Vilaine, Francja
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(11) 2810738 a . Wykreślono: siemer, alfred, apen, niemcy 
Wpisano: hans Wittrock gmbh, Rhede-Brual, niemcy

(11) 2810738 a . Wykreślono: hans Wittrock gmbh, Rhede-
-Brual, niemcy Wpisano: CLaas service and Parts gmbh, harse-
winkel, niemcy

(11) 3010891 a . Wykreślono: aiCuris anti-infective Cures 
gmbh, Wuppertal, niemcy Wpisano: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy

(11) 3010891 a . Wykreślono: aIC246 gmbh & Co . Kg, Wup-
pertal, niemcy Wpisano: aIC246 ag & Co . Kg, Wuppertal, niemcy

(11) 3080103 a . Wykreślono: Biogen Ma Inc ., Cambridge, 
stany Zjednoczone ameryki; sunesis Pharmaceuticals, Inc ., south 
san Francisco, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Biogen Ma 
Inc ., Cambridge, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3122323 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3171873 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3209294 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3061446 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3095352 a . Wykreślono: RehaU ag + Co, Rehau, niem-
cy Wpisano: RehaU Industries se & Co . Kg, Rehau, niemcy

(11) 3165687 a . Wykreślono: RehaU ag + Co, Rehau, niem-
cy; RehaU sas, Morhange, Francja Wpisano: RehaU Industries se  
& Co . Kg, Rehau, niemcy; RehaU sas, Morhange, Francja

(11) 3253383 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3352724 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

(11) 3374180 a . Wykreślono: RehaU ag + Co, Rehau, niem-
cy Wpisano: RehaU Industries se & Co . Kg, Rehau, niemcy

(11) 3509486 a . Wykreślono: Pilot Technologies s .r .l ., Roma, 
Włochy Wpisano: VygOn ITaLIa s .R .L ., Padova, Włochy

(11) 3493825 a . Wykreślono: BIO .LO .ga . s .r .l ., Conegliano, 
Włochy Wpisano: hULKa s .R .L ., Rovigo, Włochy

ogłosZenia

ZłoŻone wnioski  
o prZedłuŻenie obowiąZywania  

dodatkowego prawa ochronnego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię 
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwole-
nia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym 
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej 
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym ze-
zwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania 
dodatkowego prawa ochronnego.

(T3) (68) 1776142
(54) Przeciwciała antagonistyczne wobec IL-17
(21) 0350 (22) 2015 07 08
(71) novartis ag, 4056 BaseL (Ch)
(93) eU/1/14/980 2015 01 19 COsenTyX - seKUKInUMaB
(98) 2022 07 14

(T3) (68) 1636190
(54) Trwały kryształ związku 4-oksochinoliny
(21) 0252 (22) 2013 11 14
(71) Japan Tobacco, Inc ., TOKyO (JP)
(93) eU/1/13/830 2013 05 27 sTRIBILD-eLWITegRaWIR/KOBICysTaT 
/ eMTRyCyTaBIna / TenOFOWIR DIZOPROKsyLU (W POsTaCI 
FUMaRanU)
(98) 2022 07 29

(T3) (68) 2525812
(54) antidota środków przeciwzakrzepowych
(21) 0461 (22) 2017 07 14
(71) Boehringer Ingelheim International gmbh,  
IngeLheIM aM RheIn (De)
(93) eU/1/15/1056 2015 11 24 PRaXBInD - IDaRUCIZUMaB
(98) 2022 08 29
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b. wZory uŻytkowe

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące 
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(y1) – Prawo ochronne

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 72 719 do nr 72 725)

(y1) (11) 72724 (41) 2020 04 06 
(51) A41D 13/00 (2006 .01) 
 A41B 9/12 (2006 .01)
(21) 127690 (22) 2018 10 02
(72) PRZyByLsKa anna, Ząbki (PL)
(73) PRZyByLsKa anna, Ząbki (PL)
(54) Kombinezon na dzień dla osób z demencją i niekontrolowanymi 
zachowaniami

(y1) (11) 72723 (41) 2020 06 01 
(51) B62H 3/00 (2006 .01) 
 H02J 7/00 (2006 .01) 
 B62H 5/00 (2006 .01)
(21) 127859 (22) 2018 11 30
(72) JanIsZeWsKa agaTa, gdańsk (PL); gełesZ PaWeł, gdańsk (PL)
(73) JanIsZeWsKa agaTa, gdańsk (PL); aKaDeMIa sZTUK 
PIĘKnyCh W gDaŃsKU, gdańsk (PL)
(54) stojak rowerowy z ładowarką

(y1) (11) 72722 (41) 2022 03 14 
(51) B65D 5/00 (2006 .01) 
 B65D 75/14 (2006 .01)
(21) 129468 (22) 2020 09 10
(72) aMBROŻy JaKUB, Podłęże (PL)
(73) WeRneR KenKeL BOChnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania wysyłkowego

(y1) (11) 72725 (41) 2022 03 28 
(51) B65D 77/20 (2006 .01) 
 B65D 25/14 (2006 .01)
(21) 130281 (22) 2021 09 21
(30) 202020000005374  2020 09 24 IT
(72) RaVegnInI sTeFanO, Frazione Monte Castello (IT);  
saRagOnI LUCa, Cesena (IT)
(73) IPaCK s .r .l ., Frazione BORa (IT)
(54) Pojemnik na produkty spożywcze

(y1) (11) 72719 (41) 2021 12 13 
(51) E06B 1/62 (2006 .01) 
 E04B 1/68 (2006 .01) 
 E04F 13/06 (2006 .01)
(21) 129276 (22) 2020 06 09
(72) gaJeWsKI JaCeK, Warszawa (PL)
(73) gaJeWsKI JaCeK, Warszawa (PL)
(54) Listwa dylatacyjna do wykonywania dylatacji pomiędzy oścież-
nicą okienną, okładziną ocieplającą ściany budynku i tynkiem

(y1) (11) 72720 (41) 2022 03 07 
(51) F24F 13/28 (2006 .01) 
 F24T 10/10 (2018 .01)
(21) 129423 (22) 2020 08 31
(72) gaRMULeWICZ PIOTR, łódź (PL)
(73) gaRMULeWICZ PIOTR, łódź (PL)
(54) Terenowa czerpnia powietrza wentylacyjnego

(y1) (11) 72721 (41) 2022 04 11 
(51) F24H 9/20 (2006 .01) 
 F23K 3/16 (2006 .01)
(21) 129501 (22) 2020 10 05
(72) KORDas JĘDRZeJ, Lidzbark (PL); KORDas KRZysZTOF, 
Brodnica (PL)
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 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

InDeKs UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOLI MKP

A41B 9/12 (2006 .01) 72724*
A41D 13/00 (2006 .01) 72724
B62H 3/00 (2006 .01) 72723
B62H 5/00 (2006 .01) 72723*
B65D 5/00 (2006 .01) 72722
B65D 75/14 (2006 .01) 72722*
B65D 77/20 (2006 .01) 72725
B65D 25/14 (2006 .01) 72725*

E04B 1/68 (2006 .01) 72719*
E04F 13/06 (2006 .01) 72719*
E06B 1/62 (2006 .01) 72719
F23K 3/16 (2006 .01) 72721*
F24F 13/28 (2006 .01) 72720
F24H 9/20 (2006 .01) 72721
F24T 10/10 (2018 .01) 72720*
H02J 7/00 (2006 .01) 72723*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh

72719 E06B 1/62 (2006 .01)
72720 F24F 13/28 (2006 .01)
72721 F24H 9/20 (2006 .01)
72722 B65D 5/00 (2006 .01)

72723 B62H 3/00 (2006 .01)
72724 A41D 13/00 (2006 .01)
72725 B65D 77/20 (2006 .01)

(73) heaTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Brodnica (PL)
(54) Przegroda termiczna podajnika do palników na paliwa stałe

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki .

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer  
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone.

(U1) (21) 126715 09/2019
(U1) (21) 126721 10/2019
(U1) (21) 127003 17/2019
(U1) (21) 127930 14/2020

(U1) (21) 128738 11/2021
(U1) (21) 128806 13/2021
(U1) (21) 129762 34/2021

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne

Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa ochronnego 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 

ochronnego

(11) 68900 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69259 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69260 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69332 a . Wykreślono: Crown Packaging Technology, Inc ., 
alsip, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: eviosys Packaging 
switzerland gmbh, Baar, szwajcaria

(11) 69752 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69753 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69755 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69756 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69833 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69858 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 69873 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 70160 a . Wykreślono: Franke aquarotter gmbh, Ludwigs-
felde, niemcy Wpisano: KWC aquarotter gmbh, Ludwigsfelde, 
niemcy

(11) 70424 a . Wykreślono: assa aBLOy CZeCh & sLOVaKIa 
s .R .O ., Rychnov nad Knĕžnou, Czechy Wpisano: assa aBLOy Ope-
ning solutions CZ s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou, Czechy

(11) 70459 a . Wykreślono: nagaLeWsKI MaReK PRZeDsIĘ-
BIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWe MaLWa, 
Częstochowa, Polska  151962615 Wpisano: MaReK nagaLeWsKI 
PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWe 
MaLWa /P .P .h .U . MaLWa/, Jastrząb, Polska 151962615

(11) 70569 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 70570 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 70571 a . Wykreślono: LeOn WITas sPÓłKa JaWna, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: LeOn WITas sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Będzin, Polska 276617873

(11) 71081 a . Wykreślono: assa aBLOy CZeCh & sLOVaKIa 
s .R .O ., Rychnov nad Knĕžnou, Czechy Wpisano: assa aBLOy Ope-
ning solutions CZ s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou, Czechy
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(11) 71082 a . Wykreślono: assa aBLOy CZeCh & sLOVaKIa 
s .R .O ., Rychnov nad Knĕžnou, Czechy Wpisano: assa aBLOy Ope-
ning solutions CZ s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou, Czechy

(11) 71250 a . Wykreślono: assa aBLOy Czech & slovakia s .r .o ., 
Rychnov nad Knĕžnou, Czechy Wpisano: assa aBLOy Opening so-
lutions CZ s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou, Czechy

(11) 71251 a . Wykreślono: assa aBLOy Czech & slovakia s .r .o ., 
Rychnov nad Knĕžnou, Czechy Wpisano: assa aBLOy Opening so-
lutions CZ s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou, Czechy

(11) 72308 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZ-
nO-PRZyRODnICZy IM . Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByD-
gOsZCZy, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLITeChnIKa 
ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz, Pol-
ska 000001689

(11) 72309 a . Wykreślono: gRUPa 3DRUK sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kra-
ków, Polska 351424159 Wpisano: gRUPa 3 DRUK sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 351424159
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c. wZory prZeMysłowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa  
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(11) 02102 2021 03 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 02108 2021 03 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 02111 2021 03 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 02331 2021 03 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 02521 2021 03 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 10529 2021 03 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 10663 2021 03 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 10664 2021 03 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 11764 2021 03 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 11765 2021 03 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 17487 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 17601 2021 03 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 17636 2021 03 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 17712 2021 03 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 17718 2021 03 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 17751 2021 03 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 17902 2021 03 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 17962 2021 03 22 Prawo wygasło w całości .

(11) 22565 2021 03 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 22641 2021 03 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22648 2021 03 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 22660 2021 03 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22666 2021 03 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 22667 2021 03 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 22669 2021 03 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22670 2021 03 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22671 2021 03 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22672 2021 03 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22673 2021 03 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22674 2021 03 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 22679 2021 03 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 22685 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22686 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22687 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22688 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22704 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22707 2021 03 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22708 2021 03 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22713 2021 03 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 22719 2021 03 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22720 2021 03 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 22722 2021 03 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22723 2021 03 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22724 2021 03 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22730 2021 03 07 Prawo wygasło w całości .
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d. Znaki towarowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 354 676 do nr 354 849

oraz nr 311 069, 312 670)

(111) 311069 (220) 2017 12 22 (210) 480470
(151) 2021 09 20 (441) 2018 02 19
(732) amazon Technologies, Inc ., seattle (Us)
(540) (znak słowny)
(540) aMaZOn sUMeRIan
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przetwarzania da-
nych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, mia-
nowicie oprogramowanie do tworzenia, rozwijania modyfikowania, 
produkcji, składania i wdrażania aplikacji rozszerzonej rzeczywisto-
ści (augmented Reality-aR), oprogramowanie komputerowe, mia-
nowicie oprogramowanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, 
produkcji, składania i  wdrażania aplikacji rzeczywistości wirtualnej 
(Virtual Reality-VR), oprogramowanie komputerowe do importowa-
nia, znakowania, analizowania, organizowania, indeksowania, ren-
derowania, przetwarzania, optymalizacji, konwersji i  szyfrowania 
plików 3D do  przechowywania i  przeszukiwania, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia przeszukiwalnej bazy danych treści 3D, 
oprogramowanie komputerowe do  tworzenia indeksu i  biblioteki 
treści 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i rozwijania 
szablonów treści 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
scen w aplikacjach aR i VR, oprogramowanie komputerowe do edy-
cji treści 3D, oprogramowanie komputerowe do konwersji treści 2D 

na  treść 3D, oprogramowanie komputerowe do  tworzenia i  rozwi-
jania narracyjnych przewodników w  aplikacjach aR i  VR, oprogra-
mowanie komputerowe, mianowicie zautomatyzowane narzędzia 
do  wdrażania oprogramowania do  użytku w  aplikacjach aR i  VR, 
oprogramowanie komputerowe do  wdrażania i  publikowania apli-
kacji aR i VR na wielu platformach, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, edytowania i zarządzania 
elementami wizualnymi w  aplikacjach aR i  VR, oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania, tworzenia, przygotowywania, roz-
wijania, edytowania i udostępniania treści 3D, narzędzia do wytwa-
rzania oprogramowania komputerowego, oprogramowanie kompu-
terowe, mianowicie narzędzia programistyczne do  wprowadzania 
głosu, narracji i wymiany konwersacji, oprogramowanie komputero-
we do tworzenia, modyfikowania, implementacji i edycji awatarów 
w aplikacjach aR i VR, oprogramowanie komputerowe do konfiguro-
wania zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, oprogramo-
wanie komputerowe do rozwijania, modyfikacji i tworzenia aplikacji 
aR i VR głosem, 38 zapewnianie dostępu do hostowanych systemów 
operacyjnych i aplikacji komputerowych za pośrednictwem Interne-
tu, zapewnianie dostępu do  baz danych, zapewnianie wielu użyt-
kownikom dostępu do danych w Internecie w aplikacji aR, aplikacji 
VR i  treści 3D, 42 usługi konsultacyjne w  zakresie aplikacji rozsze-
rzonej rzeczywistości (augmented Reality-aR), usługi konsultacyjne 
w  zakresie aplikacji wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality-VR), 
usługi konsultacyjne w zakresie treści 3D, badania i  rozwój w dzie-
dzinie aplikacji aR i  VR, badania i  rozwój w  dziedzinie oprogramo-
wania, badania i rozwój w dziedzinie treści 3D, doradztwo w zakresie 
technologii komputerowych, doradztwo IT, doradztwo w  zakresie 
aplikacji aR i  VR, oprogramowanie jako usługa (saas) obejmujące 
oprogramowanie do aplikacji aR i VR, dostarczanie usług aplikacyj-
nych (application service provider-asP) obejmujących oprogramo-
wanie do aplikacji aR i VR, dostarczanie usług aplikacyjnych obejmu-
jących interfejs programowania aplikacji (application programming 
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interface-aPl) do zarządzania i przetwarzania treści 3D, dostarczanie 
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji 
(aPl) do składania i wdrażania aplikacji aR i VR na wielu platformach, 
dostarczanie usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programo-
wania aplikacji (aPl) do tworzenia, modyfikowania i wdrażania użyt-
kowania awatarów, oprogramowanie jako usługa (saas) obejmujące 
oprogramowanie do  treści 3D, usługi platformy jako usługi (Paas) 
obejmujące oprogramowanie do aplikacji aR i VR, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania, zawiera-
jącego oprogramowanie do aplikacji aR i VR, usługi platformy jako 
usługi (Paas) obejmujące oprogramowanie do treści 3D, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania, 
zawierającego oprogramowanie do treści 3D, wynajem oprogramo-
wania, oprogramowanie jako usługa (saas) zawierające oprogramo-
wanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, produkcji, składania 
i wdrażania aplikacji aR, oprogramowanie jako usługa (saas) zawie-
rające oprogramowanie do  tworzenia, rozwijania, modyfikowania, 
produkcji, składania i wdrażania aplikacji VR, oprogramowanie jako 
usługa (saas) zawierające oprogramowanie do  importowania, zna-
kowania, analizowania, organizowania, indeksowania, renderowa-
nia, przetwarzania, optymalizacji, konwersji i szyfrowania plików 3D 
do przechowywania i przeszukiwania, oprogramowanie jako usługa 
(saas) zawierające oprogramowanie do  tworzenia przeszukiwalnej 
bazy danych treści 3D, oprogramowanie jako usługa (saas) zawie-
rające oprogramowanie do tworzenia indeksu i biblioteki treści 3D, 
oprogramowanie jako usługa (saas) zawierające oprogramowanie 
do  tworzenia i  rozwijania szablonów treści 3D, oprogramowanie 
jako usługa (saas) zawierające oprogramowanie do tworzenia scen 
w  aplikacjach aR i  VR, oprogramowanie jako usługa (saas) zawie-
rające oprogramowanie do  edycji treści 3D, oprogramowanie jako 
usługa (saas) zawierające oprogramowanie do  konwersji treści 2D 
na  treść 3D, oprogramowanie jako usługa (saas) zawierające opro-
gramowanie do  tworzenia i  rozwijania poradników narracyjnych 
w aplikacjach aR i VR, oprogramowanie jako usługa (saas) zawiera-
jące oprogramowanie do automatycznych narzędzi wdrożeniowych 
do użytku w aplikacjach aR i VR, oprogramowanie jako usługa (saas) 
zawierające oprogramowanie do wdrażania i publikowania aplikacji 
aR i VR na wielu platformach, oprogramowanie jako usługa (saas) za-
wierające oprogramowanie do  tworzenia, rozwijania, modyfikowa-
nia, edytowania i zarządzania elementami wizualnymi w aplikacjach 
aR i  VR, oprogramowanie jako usługa (saas) zawierające oprogra-
mowanie do zarządzania, tworzenia, przygotowywania, opracowy-
wania, edytowania i udostępniania treści 3D, oprogramowanie jako 
usługa (saas) zawierające oprogramowanie do wprowadzania głosu, 
narracji i wymiany konwersacji, oprogramowanie jako usługa (saas) 
zawierające oprogramowanie do  tworzenia, modyfikowania imple-
mentacji i edycji awatarów w aplikacjach aR i VR, oprogramowanie 
jako usługa (saas) zawierające oprogramowanie do konfigurowania 
zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, oprogramowanie 
jako usługa (saas) zawierające oprogramowanie do rozwijania, mo-
dyfikacji i tworzenia aplikacji aR i VR głosem .

(111) 312670 (220) 2017 10 31 (210) 478513
(151) 2021 11 12 (441) 2018 03 12
(732) aLVO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Śmigiel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neBROPaTh
(540) 

(591) fioletowy
(531) 29 .01 .05, 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjen-

tów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i  sprzęt 
do sztucznego oddychania urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, ar-
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty 
do  ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i  sztuczne implanty, 
aparaty, instrumenty, meble oraz wyposażenie do prosektoriów i za-
kładów pogrzebowych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony 
okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, metalowe materiały 
i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe 
elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i  półprze-
tworzone, będące półproduktami, statuetki i  dzieła sztuki z  metali 
nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, 
zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe, okapy metalowe, 
ociekacze metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, sto-
jaki metalowe, wieszaki metalowe, kozetki metalowe, ramki do kart 
gorączkowych metalowe, pojemniki do  szczotek i  płynów meta-
lowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, 
ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podło-
gi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz 
ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia 
ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, 
osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian 
działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multime-
dialne i  fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne 
i  sygnalizacyjne, utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, opro-
gramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i  symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
przyrządy miernicze oraz do  wykrywania i  monitorowania, wskaź-
niki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, urządzenia nawigacyjne oraz naprowadzające, urządze-
nia lokalizacyjne oraz do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, 
magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku prze-
mysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania 
się na powierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryj-
ne, meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt do  przenoszenia 
pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski 
i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztucz-
ne implanty, aparaty oraz instrumenty i  meble oraz wyposażenie 
do  prosektoriów i  zakładów pogrzebowych, instalacje i  urządzenia 
do  ogrzewania i  wentylacji oraz klimatyzacji i  oczyszczania powie-
trza, instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje 
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i za-
mrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych 
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, przewody 
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, instalacje do obróbki 
przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymien-
niki ciepła, urządzenia chłodzące i  zamrażające dla celów medycz-
nych i  klinicznych jak również dla laboratoriów oraz prosektoriów 
i  zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do  użytku 
w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okien-
ne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe ma-
teriały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, sufity niemetalowe, 
płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria meblowe wyposażenia 
szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalo-
we drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze 
i  uchwyty do  nich, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe 
i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych .

(111) 354676 (220) 2020 06 10 (210) 514660
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) ICg InVesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gRaDI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali usługo-
wych, usługi reklamowe, usługi polegające na  promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji przydatnych na-
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bywcom i najemcom nieruchomości w celu ich promocji, zarządzanie 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi i  reklamowymi w celu projekto-
wania, budowy i  przygotowania kompleksów handlowych, obiek-
tów niemieszkalnych i  mieszkalnych do  wynajmowania, użyczania, 
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, wystawy han-
dlowe i  reklamowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, obsługa marketingowa i  promocja obrotu nieruchomościami, 
przetargi na  rynku obrotu nieruchomościami, promocja sprzedaży, 
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za  pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi sprzedaży projektów lokali i/lub budowli mieszkalnych 
i  niemieszkalnych w  wyspecjalizowanych punktach sprzedaży lub 
przez Internet w celach handlowych i marketingowych, usługi w za-
kresie pomocy przy sprzedaży w/w towarów w celach handlowych 
i  marketingowych, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w  handlu nieruchomościami, pośrednictwo w  sprawach ma-
jątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena nie-
ruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane 
z kupnem i sprzedażą nieruchomości, usługi w zakresie: organizacji 
i  zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, 
użyczenia, usługi w zakresie obrotu, administrowania i zarządzania 
nieruchomościami, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, 
pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami 
na  rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i  lokali mieszkalnych i  nie-
mieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowe-
go w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz 
prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięcia-
mi inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe, usługi 
wykończeniowe, usługi instalacyjne, naprawy obiektów budowla-
nych, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, usługi budowania lokali mieszkaniowych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, usługi budowania obiektów 
kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty 
wodnokanalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów i  nawierzchni, 
roboty melioracyjne, prace budowlano-wykończeniowe w  zakresie 
wystroju wnętrz .

(111) 354677 (220) 2019 05 31 (210) 500580
(151) 2022 06 17 (441) 2020 02 10
(732) aPOsTOLU JORgO, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) athena
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .04, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 humus, pokrycia humusowe, preparaty hamujące kieł-
kowanie warzyw, kompost, środki do konserwowania kwiatów, kora 
garbarska, kora przekompostowana, preparaty z  mikroelementami 
dla roślin, nawozy użyźniające glebę, środki chemiczne dla ogrod-
nictwa (z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz 
środki przeciw pasożytom, preparaty do  regulacji wzrostu roślin, 
preparaty do  oklejania drzew stosowane w  sadownictwie, sadza 
do celów przemysłowych lub rolniczych, środki do smarowania dla 

ogrodnictwa, nawóz torfowy, substraty torfowe, torfy ogrodnicze, 
torfowe doniczki dla ogrodnictwa, wosk do szczepienia drzew, zie-
mia do  upraw, ziemia próchnicza, ziemia torfowa specjalistyczna, 
20 palety niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, palety 
załadowcze niemetalowe, opakowania drewniane, skrzynie z drew-
na, skrzynki lęgowe, ramki do uli, stojaki na pasze, podpórki do ro-
ślin, kwietniki, drabiny z drewna, 31 darń naturalna, dynie, rozsada 
grzybni pieczarkowej, kora surowa, krzewy, kwiaty naturalne, maty 
słomiane do pokrycia humusu, torf na ściółkę, kora do ściółkowania, 
ściółka, 35 usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej: humusu, pokryć 
humusowych, preparatów hamujących kiełkowanie warzyw, kompo-
stu, środków do konserwowania kwiatów, kory garbarskiej, kory, kory 
przekompostowanej, kory do ściółkowania, preparatów z mikroele-
mentami dla roślin, nawozów użyźniających glebę, środków che-
micznych dla ogrodnictwa (z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów) oraz środków przeciw pasożytom, preparatów do re-
gulacji wzrostu roślin, preparatów do oklejania drzew stosowanych 
w  sadownictwie, sadzy do  celów przemysłowych lub rolniczych, 
środków do smarowania dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowe-
go, substratów torfowych, torfów ogrodniczych, torfowych doniczek 
dla ogrodnictwa, wosku do szczepienia drzew, ziemi do upraw, ziemi 
próchniczej, ziemi torfowej specjalistycznej, palet niemetalowych, 
palet transportowych niemetalowych, palet załadowczych nieme-
talowych, opakowań drewnianych, skrzyń z drewna, skrzynek lęgo-
wych, ramek do uli, palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, 
kwietników, drabin z drewna, darni naturalnej, dyni, rozsady grzyb-
ni pieczarkowej, kory surowej, krzewów, kwiatów naturalnych, mat 
słomianych do pokrycia humusu, torfu na ściółkę, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej: humusu, pokryć humusowych, preparatów 
hamujących kiełkowanie warzyw, kompostu, środków do  konser-
wowania kwiatów, kory garbarskiej, kory, kory przekompostowanej, 
kory do ściółkowania, preparatów z mikroelementami dla roślin, na-
wozów użyźniających glebę, środków chemicznych dla ogrodnictwa 
(z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środków 
przeciw pasożytom, preparatów do  regulacji wzrostu roślin, pre-
paratów do  oklejania drzew stosowanych w  sadownictwie, sadzy 
do  celów przemysłowych lub rolniczych, środków do  smarowania 
dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowego, substratów torfowych, 
torfów ogrodniczych, torfowych doniczek dla ogrodnictwa, wosku 
do szczepienia drzew, ziemi do upraw, ziemi próchniczej, ziemi tor-
fowej specjalistycznej, palet niemetalowych, palet transportowych 
niemetalowych, palet załadowczych niemetalowych, opakowań 
drewnianych, skrzyń z  drewna, skrzynek lęgowych, ramek do  uli, 
palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, kwietników, drabin 
z drewna, darni naturalnej, dyni, rozsady grzybni pieczarkowej, kory 
surowej, krzewów, kwiatów naturalnych, mat słomianych do pokry-
cia humusu, torfu na ściółkę .

(111) 354678 (220) 2017 06 20 K (210) 486043
(151) 2022 06 21 (441) 2018 11 26
(732) apple Inc ., Cupertino (Us)
(540) (znak słowny)
(540) FaCe ID
(510), (511) 42 usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii infor-
macyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego .

(111) 354679 (220) 2019 07 17 (210) 502361
(151) 2020 01 21 (441) 2019 09 30
(732) Urban store, s .r .o ., Vinohrady (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urbanstore .pl
(540) 

(591) czarny, jasnoszary, ciemnozłoty
(531) 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 18 aktówki, baty, bicze, bagaż, bigle do torebek, błona z je-
lit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, czapraki pod siodła końskie, 
czekany, derki na konie, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciw-
deszczowych, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], etui na karty kre-
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dytowe (portfele), etui na karty [portfele], etui na klucze, etykiety skó-
rzane, gumowe części do  strzemion, imitacje skóry, kagańce, kije 
trekkingowe, klapy na oczy dla koni [uprząż], kółka do parasoli, koperty 
ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, krupony [części 
skór], kufry bagażowe, laski do parasoli, laski, kijki marszowe i trekkin-
gowe, lasko-krzesełka, moleskin [imitacja skóry, myśliwskie worki [akce-
soria do  polowań], nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, nosidełka 
dla niemowląt do  noszenia na  ciele, obroże dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okładziny do mebli ze skóry, 
okrycia dla zwierząt, organizery podróżne przystosowane do bagażu, 
osprzęt do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski 
pod brodę skórzane, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy 
końskie, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce 
na  parasole, pokrowce skórzane na  sprężyny, portmonetki z  siatki 
oczkowej, postronki do  uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, przy-
wieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtór-
nej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, rączki walizek, rączki 
do parasoli, randsels (japońskie tornistry szkolne), rzemienie, rzemienie 
[rymarstwo], rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra ko-
zia, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetwo-
rzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skórzane pasy 
na ramię, skórzane smycze, stroje dla zwierząt domowych, strzemiona, 
szelki do  prowadzenia dzieci, szkielety do  parasoli przeciwdeszczo-
wych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki 
skórzane, sztuczna skóra, teczki konferencyjne, teczki na  nuty, tefilin 
[filakterie], terlica [szkielet siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gim-
nastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na  ramię], torby 
turystyczne, torebki, tręzla (uzda), uchwyty do noszenia toreb z zakupa-
mi, uchwyty lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], walizki, walizki 
z napędem elektrycznym, wędzidła dla zwierząt [uprząż], walizki z kół-
kami, worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wy-
prawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia do siodeł, zawory, wentyle 
ze skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bieli-
zna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apasz-
ki], cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, 
czepki pod prysznic, czubki do  butów, daszki do  czapek, daszki jako 
nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartu-
chy [odzież], etole [futra], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], ga-
bardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gor-
sety, gorsy koszul, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, 
półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla ryba-
ków, kapelusze papierowe [odzież], kąpielówki, kaptury [odzież], karcz-
ki koszul, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona ja-
pońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkar-
skich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z  krótkimi rękawami, ko-
szulki z  krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na  ramiączkach, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki 
dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski 
na  oczy do  spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, pluski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, 
nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z  drewna, ocieplacze, odzież, 
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, 
odzież z  imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, 
odzież ze  skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie 
[odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, osłonki 
na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], 
pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplają-
ce [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, 
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy bu-
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki go-
towe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do  skarpetek, poncza, 
pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, poszetki, pulowery, 
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, ręka-
wiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skar-
petki, skarpetki wchłaniające pot, śliniaki niepapierowe, śliniaki z ręka-
wami, nie z papieru, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 

na  maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra-
nia], szkielety kapeluszy, szlafroki, taśmy do spodni pod stopy, togi, try-
koty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony 
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 akce-
soria nadmuchiwane do  basenów, amunicja do  broni paintballowej 
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, bandy stołów bilardo-
wych, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń 
do szermierki, broń paintballowa [artykuły sportowe], buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami, chusty do jogi, deski do paddleboardin-
gu, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, dyski sportowe, 
ekspandery [ćwiczenia], hantle, igły do pompek do pompowania piłek 
do gry, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kalafonia używana 
przez sportowców, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki narciarskie, 
końcówki do kijów bilardowych, krawędzie nart, kręgle, kule bilardowe, 
lotki [gry], lotnie, łyżworolki, łuki do strzelania, łyżwy, maski szermier-
cze, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do krę-
gli, naciągi do  rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki 
[artykuły sportowe], nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze 
[części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], 
paralotnie, pasy do  podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy 
na talię, do ćwiczeń, płetwy do nurkowania z akwalungiem, pokrycie 
ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przyrządy do naprawy darni na polu 
golfowym [akcesoria golfowe], przybory do  łucznictwa, przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, 
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do  gier], rękawice do  gier, rękawice 
do szermierki, rękawice golfowe, rolki do stacjonarnych rowerów tre-
ningowych, rzutki, strzałki [gra], rzutki strzelnicze [tarcze], sanki [artyku-
ły sportowe], siatki do sportów, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia 
na narty], smycze do desek surfingowych, stacjonarne rowery treningo-
we, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żeto-
nami, stoły do tenisa stołowego, suspensoria dla sportowców, tarcze 
elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub 
bez, torby na  narty i  deski surfingowe, torby na  sprzęt do  krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek 
windsurfingowych, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, uprząż wspi-
naczkowa, urządzenia do  wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia 
do  zaznaczania punktów w  bilardzie, urządzenia zaciskowe [sprzęt 
do  wspinaczki górskiej], wąskie kajaki do  surfski, worki treningowe, 
wiązania do nart, wózki na torby golfowe, wrotki, wstążki do gimnasty-
ki artystycznej, 35 administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, administrowanie programami dla osób często podróżujących dro-
gą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosz-
tów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośred-
nia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw 
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o  działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w  ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób 
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja 
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do  celów reklamowych, 
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
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mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumen-
tów, prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów 
typu telezakupy, produkcja programów związanych z  telezakupami, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w  celu 
selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re-
klama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja da-
nych w  komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tym-
czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi ko-
munikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi handlu 
hurtowego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, 
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi 
pośrednictwa w  handlu, usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty ga-
zet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], usługi relacji z mediami, usługi public 
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi sekretar-
skie, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie wywiadu konkuren-
cyjnego, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi 
związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w  imieniu 
osób trzecich, zarządzanie w  działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych .

(111) 354680 (220) 2019 08 09 (210) 503333
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) JURLeWICZ TeResa, TaŃsKa MałgORZaTa yUMa 
PRZeDsIĘBIORsTWO InFORMaTyCZne sPÓłKa CyWILna, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FeliKs
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości .

(111) 354681 (220) 2019 08 21 (210) 503677
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) FLIsyKOWsKI LUDWIK anTOnI, Kiełpino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITaLITÀ
(540) 

(591) biały, złoty, ciemnofioletowy
(531) 02 .01 .23, 02 .03 .23, 26 .04 .03, 26 .04 .08, 26 .04 .14, 27 .05 .01, 
29 .01 .13
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, manicure, 
masaż, salony piękności, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia .

(111) 354682 (220) 2020 03 13 (210) 511443
(151) 2020 12 03 (441) 2020 08 17
(732) eduardovich shevelov Ihor, Lwów (Ua)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Tort Warszawski
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o  przedłużonej trwałości i  mrożone 
wyroby cukiernicze, wyroby waflowe, biszkoptowe, herbatniki, cia-
sta, ciastka, ciasteczka, torty, wyroby czekoladowe, batony, lody, wy-
roby cukiernicze z lodami .

(111) 354683 (220) 2020 09 23 (210) 518594
(151) 2021 08 19 (441) 2021 04 19
(732) ŚWIaT DZIeCKa WaRsZaWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świat Dziecka
(510), (511) 12 pojazdy i  środki transportu, 20 budy, kojce i  legowi-
ska dla zwierząt domowych, drabiny i ruchome schody, niemetalo-
we, drobne wyroby niemetalowe oprócz niewielkich przedmiotów 
niemetalowych, sworzni, śrub, kołków, kółek meblowych, kołnierzy 
do mocowania rur, zaworów i zawleczek niemetalowych i uszczelek 
niemetalowych, materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone za-
warte w tej klasie, będące półproduktami, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, 
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niemetalowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
szkło nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące półproduktem, 
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, artykuły do pie-
lęgnacji odzieży i obuwia, 24 tkaniny do filtrowania, materiały do fil-
trowania [tkaniny], materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, mate-
riały tekstylne do filtrowania, 25 części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły 
i sprzęt sportowy .

(111) 354684 (220) 2020 11 04 (210) 520379
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) KULIŚ TOMasZ eXPeRyMenTaRIUM, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nagRaMy sKLeP BeZ PLasTIKU
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 26 .01 .03, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 29 mięso i wyroby 
mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki-nieżywe, drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, grzyby, orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, 
dżemy, kompoty, jaja ptasie i produkty z jaj, mleko, ser, masło, jogurt 
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty 
nabiału, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i lar-
wy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, potrawy gotowane, 30 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, 
ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
przyprawy i  dodatki smakowe, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda], ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 31 surowe i nieprzetworzo-
ne produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świe-
że zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sa-
dzenia, żywe zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt, słód, karmy 
i pasze dla zwierząt, płody rolne z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i  leśne, przynęta, niesztuczna, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzę-
ta organizmy do hodowli, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i  inne bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 35 pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
prace biurowe .

(111) 354685 (220) 2020 12 28 (210) 522634
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) JasIŃsKI RaDOsłaW WyZnaCZCeL .PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyznacz Cel
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 24 .15 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 45 usługi serwisów społecznościowych online .

(111) 354686 (220) 2021 07 19 (210) 531739
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) LeaD24 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WayTosale
(540) 

(531) 20 .05 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 24 .15 .01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
negocjowanie I rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów do  celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowe-
go we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych .

(111) 354687 (220) 2021 07 19 (210) 531730
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) InTeRneT MaRKeTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) megafanpage .pl Twoja agencja social Media
(540) 

(531) 24 .17 .08, 26 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów do  celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowe-
go we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych .

(111) 354688 (220) 2018 08 29 (210) 489871
(151) 2021 02 19 (441) 2020 11 02
(732) s .W . sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sQUaD WhIsKy
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie 
sal na zebrania .

(111) 354689 (220) 2020 06 22 (210) 515023
(151) 2021 01 13 (441) 2020 09 28
(732) WITUCKa aLeKsanDRa WITUCKa UsłUgI KOsMeTyCZne, 
Kożuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oh! sUgaR

(540) 

(591) jasnoróżowy, złoty
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .04
(510), (511) 3 emulsje do depilacji, preparaty do depilacji, środki de-
pilujące .

(111) 354690 (220) 2020 10 23 (210) 518536
(151) 2021 04 13 (441) 2020 12 14
(732) DeRIng anna, Wiąskie Piaski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .13 .25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 354691 (220) 2021 05 12 (210) 528723
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 14
(732) KOłODZIeJCZaK PIOTR gRaFITeKTURa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g grafitektura
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .25
(510), (511) 16 Materiały drukowane, afisze, plakaty, Fotografie [wy-
drukowane], Fotografie oprawione i nieoprawione, graficzne (Repro-
dukcje-), Reprodukcje graficzne, Reprodukcje fotograficzne, naklejki, 
37 Odnawianie wnętrz budynków, Renowacja wnętrz pomieszczeń 
handlowych, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, 
Wyposażanie wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń fir-
mowych, Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 42 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne, Projekto-
wanie budowlane, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie wnętrz budynków, Pro-
jektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Usługi architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi 
doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz .
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(111) 354692 (220) 2021 11 26 (210) 536972
(151) 2022 08 08 (441) 2022 03 21
(732) PłaChTa naRCyZ KLIWeRPI KanCeLaRIa PRaWna,  
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIWeRPI KanCeLaRIa PRaWna
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .06
(510), (511) 45 Usługi prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie in-
formacji prawnych, Doradztwo prawne, Usługi w zakresie mediacji, 
Usługi doradcze związane z rejestracją, audyty zgodności z prawem, 
Doradztwo prawne związane z  transakcjami w  zakresie nierucho-
mości, Doradztwo w  sporach sądowych, Ochrona praw autorskich, 
Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standar-
dów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacja-
mi, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Usługi radców prawnych, Usługi reje-
stracyjne (prawne), Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wspar-
cia prawnego .

(111) 354693 (220) 2021 04 23 (210) 527979
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) FORTUM POWeR anD heaT POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eC Odnova
(510), (511) 4 Oleje i  smary przemysłowe, paliwa (w  tym benzyna) 
i materiały oświetlające, energia elektryczna, paliwa kopalne, biopali-
wa, torf, odpady jako paliwo, gazy do  użytku jako paliwo, biogaz 
do użytku jako paliwo, bio-olej do użytku jako paliwo, olej popiroli-
tyczny do  użytku jako paliwo, węgiel drzewny, paliwa lotnicze, gaz 
ziemny, węgiel, paliwa z biomasy, oleje opałowe, paliwa odpadowe, 7 
Maszyny i obrabiarki w dziedzinie przemysłu energetycznego, miano-
wicie, generatory prądu, pompy stosowane w elektrowniach i prze-
myśle, turbiny wodne i  wiatrowe, kruszarki, przenośniki stosowane 
w elektrowniach i przemyśle, wymienniki ciepła dla elektrowni, prze-
mysłu i  budynków, turbiny parowe, turbiny gazowe, łopatki turbin 
do  produkcji energii elektrycznej, elementy sprzęgające i  przekła-
dniowe do maszyn (z wyjątkiem pojazdów lądowych), turbiny i łopat-
ki turbin do  produkcji energii elektrycznej, generatory, wymienniki 
ciepła jako części maszyn, pompy, zbiorniki wody zasilającej jako czę-
ści maszyn, młyny węglowe, przenośniki, maszyny do  uzdatniania 
wody, maszyny do  filtrowania wody, sprzęt i  maszyny do  mielenia 
odpadów, wiatraki, urządzenia i maszyny do usuwania, unieszkodli-
wiania i  zagospodarowywania odpadów, maszyny do  oczyszczania 
ścieków, 9 aparatura i przyrządy naukowe, optyczne, do ważenia i po-
miarowe, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania ener-
gii elektrycznej, sprzęt do  przetwarzania danych, komputery, opro-
gramowanie komputerowe, urządzenia sieci elektroenergetycznej, 
mianowicie transformatory napięcia elektrycznego, przekaźniki 
i transformatory elektryczne, transformatory rozdzielcze, urządzenia 
do  sieci elektroenergetycznej do  inteligentnych sieci elektrycznych 
składające się głównie z  komputerowego systemu operacyjnego 
opartego na mikroprocesorze (sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie), falowników, konwerterów, transformatorów i  elektronicznych 
złączy zasilania, zdalne i automatyczne liczniki zużycia energii, apara-
tura do inteligentnych sieci elektroenergetycznych w zakresie wyko-
rzystywania energii, produkcji energii, dokonywania pomiarów pro-
dukcji energii, regulacji energii i  sterowania nią, bezpieczeństwa 
energetycznego, wygody użycia i  użycia energii, mianowicie, urzą-
dzenia elektroniczne, monitory oraz sprzęt komputerowy do śledze-

nia, monitorowania, regulacji i kontrolowania zużycia i wykorzystania 
energii, oraz produkcji energii, urządzenia i przyrządy do elektroche-
micznego magazynowania energii, urządzenia do  kontroli i  prze-
kształcania mocy, akumulatory elektryczne, urządzenia i  przyrządy 
elektryczne, używane z  akumulatorami w  zakresie wykorzystania 
energii, produkcji energii, dokonywania pomiarów produkcji energii, 
regulacji energii i  sterowania nią, bezpieczeństwa energetycznego, 
wygody użycia i użycia energii, liczniki, liczniki energii elektrycznej, 
systemy elektryczne składające się z regulatorów, termostatów i elek-
trycznych włókien oporowych, elektryczne panele sprzęgające, złą-
cza elektryczne, złącza wielobiegunowe, gniazda elektryczne, tablice 
rozdzielcze i moduły zasilania, detektory elektryczne, jednostki zdal-
nego sterowania, kable elektryczne, przewody elektroniczne, kable 
optyczne, oprogramowanie do  zarządzania informacjami / danymi, 
kontroli procesów, planowania produkcji, optymalizacji i gromadze-
nia danych w zakresie energii, programy do symulacji i modelowania 
procesów elektrowni, symulatory elektrowni, oprogramowanie 
do  zdalnego monitorowania elektrowni, oprogramowanie do  opty-
malizacji wersji, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie komputerowe związane z wykorzy-
staniem energii, dystrybucją energii, wydajnością energetyczną 
i technologią energetyczną, 11 Urządzenia do ogrzewania, wytwarza-
nia pary, zaopatrzenia w wodę, kotły do elektrowni, kotły do central-
nego ogrzewania, urządzenia i instalacje do spalania, palniki, pompy 
ciepła, kolektory słonecznej energii cieplnej, systemy grzewcze skła-
dające się z regulatorów, termostatów i elektrycznych włókien oporo-
wych, akumulatory pary, osadniki (odstojniki), urządzenia do  prze-
twarzania wody ściekowej, instalacje, urządzenia i  systemy 
do  uzdatniania wody, instalacje do  oczyszczania ścieków, instalacje 
i urządzenia do oczyszczania odpadów i płynów odpadowych, urzą-
dzenia do oczyszczania ścieków, 35 Reklama, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, pośrednictwo i  zawieranie transakcji elektronicznych 
na  rzecz osób trzecich, handel lub handel elektroniczny, związany 
ze sprzedażą, zakupem energii, w tym energii elektrycznej, ogrzewa-
nia, pary, lokalnych systemów ciepłowniczych, lokalnych systemów 
chłodniczych, elektroniczna sprzedaż detaliczna i hurtowa przez sieć 
Internet lub extranet w  zakresie różnego rodzaju liczników, mierni-
ków, urządzeń monitorujących i  kontrolnych związanych z  energią, 
elektroniczna prezentacja towarów, prezentacja usług związanych 
ze  sprzedażą energii, negocjowanie i  zawieranie transakcji handlo-
wych na  rzecz osób trzecich, pośrednictwo w  umowach kupna 
i sprzedaży produktów dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu i kon-
sultacje w zakresie energochłonnych gałęzi przemysłu (eID) przemy-
słu energetycznego, zbieranie informacji do baz danych, kompilacja 
systematyzacja baz danych, konsultacje dotyczące przetwarzania 
danych, usług organizowane online lub przez zamkniętą sieć kompu-
terową (extranet), mianowicie wyszukiwanie, odzyskiwanie, indekso-
wanie i organizacja danych w elektronicznych sieciach telekomuni-
kacyjnych, analiza, zarządzanie i optymalizacja kosztów związanych 
z użytkowaniem i konserwacją maszyn, urządzeń i elektrowni, usługi 
przetwarzania danych, odczyt liczników energii elektrycznej do ce-
lów rozliczeniowych, aktualizacja baz danych, zarządzanie bazami 
danych i usługi z tym związane, 37 naprawa maszyn, urządzeń i przy-
rządów stosowanych w przemyśle energetycznym, usługi instalacyj-
ne w zakresie maszyn, urządzeń i przyrządów stosowanych w prze-
myśle energetycznym, usługi budowlane, remontowe, naprawcze 
i instalacyjne związane z produkcją, przesyłaniem i dostawą energii, 
usługi wyceny i inspekcji związane z budową, remontem, użytkowa-
niem, konserwacją i naprawą w zakresie funkcjonowania elektrowni 
i w przemyśle energochłonnym, usługi w zakresie instalacji, użytko-
wania, remontu i konserwacji sprzętu związanego z produkcją, użyt-
kowaniem, przesyłaniem i dostawą energii, budowa elektrowni, usłu-
gi związane z  uruchomieniem elektrowni, mianowicie instalacja, 
konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa elektrowni, usługi 
instalacyjne, eksploatacyjne, remontowe, konserwacyjne i doradcze 
dla różnych typów elektrowni i przemysłowych zakładów produkcyj-
nych, planowanie obsługi serwisowej, optymalizacja programów re-
montowych, budowa, montaż, remont i naprawa kotłów elektrowni, 
budowa i montaż kanałów wentylacyjnych elektrowni, budowa, mon-
taż, remont i naprawa palników i generatorów w elektrowniach, za-
rządzanie warunkami zabudowy w  zakresie poprawy użyteczności 
i stanu technicznego elektrowni i zakładów przemysłu energochłon-
nego, zarządzanie w zakresie poprawy użyteczności i stanu technicz-
nego maszyn przemysłowych oraz urządzeń technologicznych stoso-
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wanych w  budownictwie, budowa, remont, naprawa i  instalacja 
spalarni odpadów i zakładów przetwarzania odpadów, instalacja i na-
prawa sprzętu elektrycznego, grzewczego i centralnego ogrzewania, 
naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu do systemów automatyza-
cji procesu i systemów komputerowych, usługi w zakresie instalacji, 
konserwacji i naprawy sieci przesyłowych energii elektrycznej, oka-
blowanie, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy aparatu-
ry ciepłowniczej, 39 Przesyłanie, dostarczanie i  dystrybucja energii, 
przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, przesyłanie i dystrybu-
cja ciepła, dystrybucja gazu ziemnego, usługi doradcze w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, magazynowanie energii elektrycz-
nej, magazynowanie ciepła, dostarczanie rezerw mocy, pary, sprężo-
nego powietrza lub wody, magazynowanie dwutlenku węgla, dosta-
wa energii, dostawa energii elektrycznej, usługi zaopatrzenia 
w ciepło, dostarczanie systemu lokalnego chłodzenia, dostarczanie 
lokalnych systemów ciepłowniczych lub lokalnych systemów chło-
dzenia, konsultacje dotyczące przesyłania i  dystrybucji energii, 40 
Obróbka materiałów i przedmiotów w dziedzinie energetyki, miano-
wicie usługi związane z  paliwami, emisjami i  utylizacją odpadów, 
produkcja energii, produkcja energii elektrycznej, produkcja ciepła, 
wytwarzanie lokalnych systemów ciepłowniczych lub lokalnych sys-
temów chłodzenia, połączona produkcja energii elektrycznej i ciepła, 
usługi doradcze dotyczące produkcji energii, przetwarzanie odpa-
dów, spalanie odpadów i śmieci dla celów produkcji energii, uzdatnia-
nie wody, uzdatnianie wody, wody odpływowej, ścieków i  płynów, 
doradztwo w  zakresie produkcji energii za  pośrednictwem zdalnie 
sterowanych elektrowni, wychwytywanie dwutlenku węgla, 42 Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, ba-
dania naukowe i  przemysłowe związane z  produkcją, przesyłaniem 
i dystrybucją energii, usługi projektowe związane z produkcją, przesy-
łaniem i dystrybucją energii, usługi projektowania inteligentnych sie-
ci elektroenergetycznych, usługi projektowe dotyczące rozwiązań 
energetycznych w budynkach, a także rozwiązań chłodzących w po-
mieszczeniach komputerowych i  procesach przemysłowych, usługi 
monitorowania technicznego związane z  produkcją, przesyłaniem 
i dystrybucją energii, audyt energetyczny, usługi inspekcji technicz-
nych elektrowni, usługi inżynieryjne, doradztwo techniczne w dzie-
dzinie oszczędzania energii i efektywności energetycznej w przemy-
śle elektrycznym i  energetycznym, projektowanie elektrowni, 
projektowanie i  optymalizacja strategii eksploatacyjnych dla elek-
trowni, usługi ulepszania i  optymalizacji polegające na  pomiarze 
i  ocenie efektywności eksploatacji w  zakładach energetycznych 
i przemysłowych, usługi inżynieryjno-techniczne w zakresie obsługi 
elektrowni lub przemysłowych zakładów produkcyjnych, usługi kon-
sultacyjne związane z doradztwem i badaniami w dziedzinie ochro-
ny środowiska w  zakresie elektrowni i  przemysłu, doradztwo tech-
niczne dla firm w  zakresie wykorzystania energii i  ochrony 
środowiska, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczą-
ce wydajności energetycznej, użytkowania i  oszczędzania energii, 
a także zrównoważonego rozwoju, opracowywanie zintegrowanych 
planów energetycznych, usługi zdalnego monitorowania i  raporto-
wania dotyczące budynków, elektrowni i urządzeń z nimi związanych, 
zdalne monitorowanie i raportowanie parametrów w produkcji ener-
gii, automatyczne sprawdzanie i inspekcja mierników i liczników ener-
gii elektrycznej, zdalna kontrola jakości dla obciążenia napięciem, 
wymiarowanie urządzeń elektrycznych, grzewczych i  centralnego 
ogrzewania, wynajem przyrządów związanych z  monitorowaniem 
i nadzorowaniem liczników energii oraz energii w budynkach, usługi 
testowania i konsultacje dotyczące produkcji energii, usługi i konsul-
tacje techniczne dotyczące kontroli emisji, usługi związane z modelo-
waniem i symulacją elektrowni i procesów, usługi związane z symula-
cją procesów spalania i  emisji w  elektrowniach, usługi konsultacji 
technicznych, analizy technologiczne i usługi badawcze, konsultacje 
technologiczne w zakresie produkcji i zużycia energii, zdalne pomiary 
energii, usługi doradcze w  dziedzinie zarządzania zużyciem energii 
i  efektywności energetycznej, przechowywanie informacji w  bazie 
danych, utrzymywanie baz danych i usługi z tym związane .

(111) 354694 (220) 2019 06 07 (210) 500867
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 17
(732) gRUPa nCenTRUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hyDRaL

(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, okna, drzwi i bramy me-
talowe, okna, drzwi i bramy metalowe przeciwpożarowe, drzwi metalo-
we dymoszczelne, drzwi i okna metalowe kuloodporne, świetliki meta-
lowe, ścianki (przegrody) metalowe, ścianki (przegrody) metalowe 
przeciwpożarowe, metalowe ściany fasadowe, metalowe konstrukcje 
profilowe, rolety zewnętrzne metalowe, prefabrykaty budowlane z me-
talu, 9 aparatura kontrolno-pomiarowa dla energetyki,, instalacje ener-
getyczne, instalacje automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, apa-
ratura rozdzielcza i  sterownicza energii elektrycznej, instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do sterowania procesami przemysło-
wymi, instalacje elektryczne sygnalizacyjne, instalacje elektryczne elek-
tromechaniczne i elektroniczne, urządzenia kontroli, urządzenia stero-
wania i  sygnalizacji, rozdzielnice elektroenergetyczne, transformatory 
elektryczne, urządzenia kontrolno-pomiarowe, przewody i układy auto-
matyki przemysłowej, mierniki i  wskaźniki ciśnieniowe, osprzęt elek-
tryczny, kable i przewody elektryczne, okablowanie strukturalne, świa-
tłowody, szafy elektryczne, urządzenia i  centrale alarmowe, stacje 
monitorowania alarmów, czujniki i  sygnalizatory alarmowe, akcesoria 
i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych, artykuły 
telekomunikacyjne, urządzenia teletransmisji analogowej i  cyfrowej, 
urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i od-
twarzania dźwięku i obrazu, nadajniki i odbiorniki telewizji przemysło-
wej, kamery, monitory, anteny, urządzenia do  nadawania, odbierania 
i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli do-
stępu, systemy łączności, komputery, osprzęt komputerowy, programy 
komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt elektro-
niczny, elementy i części sieci komputerowych, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki 
i  inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe 
dystanse i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budow-
nictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, 
płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża 
i wieńce niemetalowe, stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, 
stemple budowlane niemetalowe, budowlane elementy wykończenio-
we z tworzyw sztucznych, kształtki, profile, kształtowniki i listwy z two-
rzyw sztucznych dla budownictwa, obudowy z tworzyw sztucznych dla 
budownictwa, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, futryny 
drzwiowe, płyty drzwiowe, okna i okiennice z tworzyw sztucznych, pa-
rapety z tworzyw sztucznych, boazeria, deski podłogowe, podłogowe 
płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i  ścienne z  tworzyw 
sztucznych, cokoły, listwy maskujące, listwy wykończeniowe i  listwy 
przypodłogowe z  tworzyw sztucznych, rolety zewnętrzne z  tworzyw 
sztucznych, szkło okienne, szkło budowlane, szkło izolacyjne, beton, 
płyty i belki betonowe, 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
organizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy ekonomiczne, anali-
zy kosztów, badanie rynku, analizy finansowo-księgowe, audyt, bizne-
splany, wycena przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór 
i  rekrutacja personelu, usługi w  zakresie rachunkowości, przygotowy-
wanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo reklamo-
we, projektowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
i  za  pośrednictwem internetu materiałów budowlanych metalowych 
i niemetalowych, materiałów do instalacji elektrycznych, gazowych i sa-
nitarnych, 36 usługi finansowe, usługi analiz finansowych, bankowych 
i kredytowych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania 
finansami, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi fi-
nansowe w  zakresie obrotu wierzytelnościami, zarządzanie długami, 
usługi z  zakresu ściągania wierzytelności, pośrednictwa maklerskie 
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na giełdach, operacje walutowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, 
usługi w  zakresie elektronicznego transferu środków finansowych, 
usługi powiernicze, sponsorowanie finansowe, ocena zdolności kredy-
towej, finansowanie kredytów i pożyczek, usługi leasingu finansowego 
i operacyjnego, usługi doradztwa w sprawach lokat kapitałowych, usłu-
gi informacji kredytowych i  bankowych, ekspertyzy dla celów fiskal-
nych, analizy finansowe, informacje finansowe, usługi banków, obsługa 
rachunków bankowych, usługi związane z kartami bankomatowymi 
i kredytowymi, usługi związane z kartami debetowymi, faktoring, do-
radztwo prawno-finansowe i  finansowo-ekonomiczne, usługi ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w  spra-
wach ubezpieczeniowych, usługi wyceny nieruchomości, usługi 
oszacowania majątku nieruchomego, usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym, usługi pośrednictwa w  sprawach majątku nierucho-
mego, ekspertyzy i  wyceny nieruchomości do  celów podatkowych, 
ubezpieczeniowych i katastralnych, usługi deweloperskie w zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi 
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, usługi administrowania nieruchomościami, usługi wynajmo-
wania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nie-
ruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo w  zakresie 
sporządzania umów najmu i  dzierżawy, usługi sporządzania umów 
kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, 37 usługi w za-
kresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budow-
lanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie 
infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż 
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi 
budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w  tym 
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, 
usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użyt-
kowego, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, 
montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, 
montaż i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci kom-
puterowych, usługi budowlane w  zakresie budownictwa drogowego 
i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitar-
nej, hydrotechniki i hydrogeologii, wykonywanie prac ziemnych, drena-
żowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty 
sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowa-
nie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, konser-
wacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej bu-
dynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja 
wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, 
modernizacja techniczna maszyn i  urządzeń, doradztwo budowlane, 
usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remonto-
wo-budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych, 
montaż, naprawa oraz serwisowanie instalacji odnawialnych źródeł 
energii, montaż, naprawa oraz serwisowanie pomp ciepła, rekuperato-
rów, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, montaż instalacji 
do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji 
ciepło i zimnochronnych, usługi budowlane instalacyjne w tym central-
nego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, usługi w  zakresie 
montażu, konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych, usługi w  zakresie montażu, konserwacji i  naprawy instalacji 
elektrycznych, usługi pomiaru sieci elektrycznych, usługi konserwacji 
sieci komputerowych, systemów alarmowych i  antywłamaniowych, 
usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrzą-
dów sterujących i  kontrolnych instalacji odnawialnych źródeł energii, 
instalacji grzewczych i gazowych, 39 dystrybucja i dostarczanie energii 
elektrycznej, usługi transportowe na zlecenie osób trzecich samochoda-
mi własnymi i podnajętymi oraz koleją, usługi składowania, załadunku, 
wyładunku, przeładunku lub przepakowywania towarów, wynajmowa-
nie magazynów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków 
transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych i magazy-
nowych, informacja o  składowaniu i  o  transporcie towarów, transport 
naziemny związany z przemysłem lotniczym, usługi linii lotniczych w za-
kresie transportu, usługi linii lotniczych w zakresie transportu towarów, 
usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, usługi w zakresie 
linii lotniczych i transportu, usługi linii lotniczych w zakresie transportu 
ładunku, transport lotniczy, 40 wytwarzanie energii elektrycznej, formo-
wanie betonu, 42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu archi-
tektonicznego, budowlanego i  urbanistycznego, projektowanie archi-
tektury w  zakresie budownictwa mieszkaniowego i  przemysłowego, 
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni 
oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa drogo-
wego i  kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod 

budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji 
i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i de-
koracji wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakre-
sie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geode-
zyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane 
powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adapta-
cję budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budow-
lanych, usługi w  zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, 
grafiki, projektowania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i tech-
nologii w  budownictwie, usługi w  zakresie projektowania, doradztwa 
i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, 
prowadzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk 
przyrodniczych i  nauk o  ochronie naturalnego środowiska człowieka, 
badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia 
powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji 
dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno-izolacyjnych, 
zabezpieczeń wibroakustycznych i  przeciwhałasowych, analizy aku-
styczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, mo-
delowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, opraco-
wania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach 
inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie pro-
jektów technicznych, projektowanie maszyn i  urządzeń, doradztwo 
w  zakresie projektowania maszyn i  urządzeń, testowanie materiałów, 
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót bu-
dowlanych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury-
stycznych, domów wczasowych i  moteli, usługi w  zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclego-
wych turystycznie i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wy-
najmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i kon-
ferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i  barowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi kateringowe .

(111) 354695 (220) 2017 10 19 (210) 477912
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) FM WORLD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aQUa² shaMPOO
(540) 

(591) niebieski, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, farby 
do  włosów, kosmetyki, odżywki do  włosów, płyny do  pielęgnacji 
włosów, preparaty do  kręcenia włosów, preparaty do  prostowania 
włosów, preparaty kolagenowe do  celów kosmetycznych, suche 
szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje 
reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich: 
aloesowych preparatów do  celów kosmetycznych, farb do  włosów, 
kosmetyków, odżywek do  włosów, płynów do  pielęgnacji włosów, 
preparatów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, 
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, suchych szam-
ponów, szamponów, zestawów kosmetyków, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [po-
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kazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i  prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka] .

(111) 354696 (220) 2019 04 08 (210) 498441
(151) 2022 05 16 (441) 2022 01 10
(732) sTaRZyŃsKa anna MałgORZaTa KsIĘŻyCOWa DOLIna, 
Wójtówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Księżycowa Dolina
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, usługi 
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, ca-
tering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, 
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem, oferowanie żywności i  napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywa-
nie posiłków i  napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji 
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i  napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i  napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, udzielanie informacji w  zakresie barów, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i  restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi doradcze w  dziedzinie kateringu obejmują-
cego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kuli-
narne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi hotelowe, rezerwacja zakwatero-
wania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wy-
cena zakwaterowania w  hotelach, udzielanie informacji w  zakresie 
hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, świadcze-
nie usług przez hotele i  motele, elektroniczne usługi informacyjne 
związane z  hotelami, rezerwacja hotelowa na  rzecz osób trzecich, 
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezer-
wacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w  domach i  mieszkaniach, pensjonaty, domy gościnne, 
rezerwacja miejsc w  pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w pensjonatach .

(111) 354697 (220) 2021 06 30 (210) 530909
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) TRyKaCZ WOJCIeCh ZaKłaD WyROBÓW BeTOnOWyCh, 
Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLUMBaRIa
(540) 

(531) 26 .11 .06, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17

(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu i z kamie-
nia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty konstrukcyjne, Płyty 
pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty fundamentowe, Podwaliny, 
stopy, słupy, Belki, stropy, Ściany, Ściany oporowe, Komory, Zbior-
niki, Zbiorniki oczyszczalni, Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Prze-
pusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, 
Pierścienie odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootwo-
rowe, Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki, 
Obrzeża, Kostki, stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, Pustaki, 
Kształtki, ławki, Donice, gazony, skrzynie, Czerpnie, statuetki, Po-
mniki, Postumenty, Wyroby budowlane z kamienia, kwarcytu, spieku 
i konglomeratu kwarcowego, Parapety, Cokoliki, Tralki, Policzki, stop-
nice, Podstopnice, schody, Płytki, Blaty, Pasy międzyszafkowe, nogi, 
stoliki, stelaże, Rozety, Zlewy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy 
kominkowe, Mozaiki, Obudowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 
Usługi budowlane .

(111) 354698 (220) 2021 07 23 (210) 531918
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) LOOK gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 health
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 29 Oleje, Tłuszcze jadalne, Pestki słonecznika, przetwo-
rzone, Jądra pestek owoców, Owoce suszone, susze warzywne, Mię-
so, Ryby, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożo-
ne lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, 
Mleko, Produkty mleczne, Batony spożywcze na  bazie orzechów, 
Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, 30 Kawa, herbata, Ka-
kao, Cukier, Ryż, Tapioka, sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty 
zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa 
(syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, sól, Musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, 
Płatki zawierające błonnik, Zioła przetworzone, słodycze bezcu-
krowe, Pieczywo bezglutenowe, Batony zbożowe i  energetyczne, 
Musli, Batony na  bazie granoli, Batony z  musli, Przekąski z  musli, 
Batony z orzechów w karmelu, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, 
31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Zioła nieprzetworzone, Świeże owoce, Świeże warzywa, 
nasiona, Rośliny naturalne, słód, 32 Wody mineralne i  gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Woda kokosowa jako 
napój, soki warzywne, Piwo, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurto-
wej, za  pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz 
sprzedaży wysyłkowej i  katalogowej następujących towarów: do-
datki dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze 
suplementy diety, żywność dla diet medycznych, mineralne suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do celów 
weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla 
dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty 
witaminowe w  postaci suplementów diety, suplementy diety dla 
osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje z  dodat-
kami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki 
do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, oleje, 
tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce 
suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i  warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 
i  produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki 
naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze 
bez cukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, 
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leśne oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże wa-
rzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki 
warzywne, piwo, batony spożywcze na bazie orzechów, batony or-
ganiczne na bazie orzechów i ziaren, batony zbożowe i energetycz-
ne, musli, batony na bazie granoli, batony z musli, przekąski z musli, 
batony z orzechów w karmelu, płatki zbożowe gotowe do spożycia, 
administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie sklepów detalicznych, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, Dostarczanie informacji w zakresie handlu elektro-
nicznego, Udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich, 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy onli-
ne, Usługi importowo-eksportowe, Usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych, Pośrednictwo 
w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Usługi w  zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transak-
cji sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
Reklama, Reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, Reklama na stro-
nach internetowych, Promocja sprzedaży, Pokazy towarów do celów 
promocyjnych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajmo-
wanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych .

(111) 354699 (220) 2021 11 30 (210) 537110
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) asePTa DaRIUsZ WĄsIKIeWICZ RaDOsłaW WĄsIKIeWICZ 
MaTeUsZ WĄsIKIeWICZ sPÓłKa CyWILna, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastrosept
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i  substancje far-
maceutyczne, Zioła lecznicze, substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, suplementy diety, Oleje lecznicze, Tabletki musujące 
wzbogacone w  witaminy i  minerały do  celów medycznych, Prepa-
raty farmaceutyczne, Preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, 
Preparaty witaminowe, Dodatki odżywcze i  dietetyczne, herbata 
lecznicza, Korzenie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdro-
wotne do  celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do  celów 
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, sole lecznicze, nalewki 
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli 
mineralnych, suplementy mineralne do  żywności, herbata z  ziół 
do  celów medycznych, Żywność dietetyczna do  celów leczniczych, 
Środki odkażające, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitar-
ne i higieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne, Preparaty i  artykuły dentystyczne, Lecznicze pasty do  zębów, 
Lecznicze płyny do  płukania ust, Lecznicze płyny do  płukania jamy 
ustnej, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny do płukania ust, 
Płyny lecznicze do płukania ust, Preparaty farmaceutyczne do celów 
stomatologicznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Pre-
paraty lecznicze do  pielęgnacji jamy ustnej, spraye do  jamy ustnej 
do  użytku medycznego, Mydła i  detergenty lecznicze i  odkażające, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny 
osobistej, higieniczne środki nawilżające, Lecznicze suche szampony, 
Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów 
medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty 
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptycz-
ne preparaty oczyszczające, antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, 
Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do  mycia rąk, Maści anty-
septyczne, nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do  dezynfekcji rąk, Środki 
bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, Środki odkażające do użytku 
domowego, substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, 
Dodatki dietetyczne do  użytku medycznego, Dodatki dietetyczne 

w  formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mi-
neralne, Dodatki witaminowe w  płynie, ekstrakty z  kory do  użytku 
nutraceutycznego, Dodatki do  żywności do  celów niemedycznych, 
Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do  picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplemen-
tami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, 
Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele 
do  celów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, napoje sto-
sowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwia-
jących uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do  picia do  stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty 
multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty po-
budzające apetyt, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla 
ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wita-
minowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplemen-
ty), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze, 
Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do użyt-
ku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutlenia-
jące suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, skrobia do ce-
lów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi 
i  zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do  celów 
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, 
suplementy diety w  płynie, suplementy prebiotyczne, suplementy 
witaminowe w  postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawie-
rające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla 
rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w pły-
nie, suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suple-
menty diety dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana przysto-
sowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, homeopatyczne maści przeciwzapalne, Maści 
do  leczenia oparzeń słonecznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze 
do  leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze do stoso-
wania na  skórę, Maści o  właściwościach leczniczych, Maści przeciw 
swędzeniu, Maści przeciwzapalne, syropy do  użytku farmaceutycz-
nego, syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
Kremy do  pielęgnacji skóry do  użytku medycznego, Kremy do  rąk 
do celów medycznych, Kremy do stóp (Lecznicze-), Kremy do stoso-
wania na noc [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy 
do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, 
Kremy lecznicze do  ochrony skóry, Kremy lecznicze do  pielęgnacji 
skóry, Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do  celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutyczne, Miejscowe kremy 
znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], 
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecz-
nicze balsamy, Balsamy przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze bal-
samy przeciwbólowe, Wazelina do celów medycznych, Woda morska 
do kąpieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych .

(111) 354700 (220) 2021 11 30 (210) 537112
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) asePTa DaRIUsZ WĄsIKIeWICZ RaDOsłaW WĄsIKIeWICZ 
MaTeUsZ WĄsIKIeWICZ sPÓłKa CyWILna, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastrosept R51
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substancje farmaceu-
tyczne, Zioła lecznicze, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, 
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suplementy diety, Oleje lecznicze, Tabletki musujące wzbogacone w wi-
taminy i  minerały do  celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, Preparaty witaminowe, 
Dodatki odżywcze i  dietetyczne, herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, 
Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne do  celów leczniczych, Ko-
smetyki dermatologiczne do celów leczniczych, Maści do celów farma-
ceutycznych, Preparaty z  mikroelementami dla ludzi i  zwierząt, Wody 
lecznicze, sole lecznicze, nalewki do celów leczniczych, napary do celów 
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żyw-
ności, herbata z ziół do celów medycznych, Żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, Środki odkażające, Materiały opatrunkowe, Materiały 
i środki sanitarne i higieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, 
Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze płyny do płukania jamy ust-
nej, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny 
lecznicze do płukania ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatolo-
gicznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki 
nawilżające, Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do stery-
lizacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne pły-
ny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antysepty-
ki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek 
do mycia rąk, Maści antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, Pre-
paraty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfek-
cji rąk, Środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, Środki odkażające 
do  użytku domowego, substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki die-
tetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, 
Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witami-
nowe w  płynie, ekstrakty z  kory do  użytku nutraceutycznego, Dodatki 
do  żywności do  celów niemedycznych, Jedzenie liofilizowane przysto-
sowane do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane preparaty 
witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w prosz-
ku będące suplementami diety o  smaku owocowym, Mięta do  celów 
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko 
pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw 
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające 
substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnia-
nie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do  użytku medycznego, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty stoso-
wane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witamino-
we i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Pre-
paraty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do  celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutle-
niacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Prze-
ciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, skrobia 
do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, 
suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, 
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe do-
datki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 

Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do  celów medycznych, Żywność liofilizowana przysto-
sowana do celów medycznych, homeopatyczne maści przeciwzapalne, 
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze 
do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania 
na skórę, Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędzeniu, 
Maści przeciwzapalne, syropy do użytku farmaceutycznego, syrop na ka-
szel, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kre-
my do stóp (Lecznicze-), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy 
farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do  ochrony skóry, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy uśmierzające ból, Kremy zio-
łowe do celów medycznych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy 
do  skóry, Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutyczne, 
Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [lecznicze], Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła leczni-
cze, Lecznicze balsamy, Balsamy przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze 
balsamy przeciwbólowe, Wazelina do celów medycznych, Woda morska 
do kąpieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych .

(111) 354701 (220) 2022 01 12 (210) 538623
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) VICTORIa CyMes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIa CyMes COLD JUICe
(540) 

(531) 05 .05 .20, 26 .01 .02, 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 32 soki, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe 
lub soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi z owoców lub warzyw .

(111) 354702 (220) 2022 01 26 (210) 539058
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) aKaDeMIa KaLIsKa IM . PReZyDenTa sTanIsłaWa 
WOJCIeChOWsKIegO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starkus ORIgInaL CaLIsIa starka Weselna
(540) 

(591) biały, niebieski, złoty, ciemnozielony
(531) 29 .01 .14, 03 .07 .07, 03 .07 .24, 05 .05 .20, 24 .01 .09, 24 .01 .18, 
27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 09 .01 .10
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
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(111) 354703 (220) 2022 02 02 (210) 539366
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) gRZeŚKIeWICZ ZBIgnIeW, Pleszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) przyczepy LIDeR
(510), (511) 12 Lawety, Przyczepy towarowe, Przyczepy, Przyczepy 
transportowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy drogowe, Przycze-
py [pojazdy], Przyczepy na  sprzęt, Przyczepy do  pojazdów, Przycze-
py turystyczne mieszkalne, Przyczepy do  holowania łodzi, Przycze-
py do  przewozu koni, Przyczepy do  przewozu ładunków, Przyczepy 
na  żywy inwentarz, Przyczepy do  przewożenia rowerów, Przyczepy 
do  przewożenia śmieci, Przyczepy do  przewożenia materiałów syp-
kich, Przyczepy do  lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy 
do użytku wraz z ciężarówkami, Zaczepy, haki do przyczep do pojaz-
dów, Przyczepy motocyklowe boczne, Przyczepy kempingowe [pojaz-
dy], Przyczepy boczne motocyklowe, Przyczepy mieszkalne [karawa-
ny], Przyczepy do cystern, Chłodzone przyczepy, Przyczepa, Karoserie 
do przyczep, Zaczepy do przyczep, Złącza do przyczep, Przyczepo-na-
mioty, Wsporniki przyczep, Osie przyczep, Osłony do przyczep .

(111) 354704 (220) 2022 01 25 (210) 539053
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 07
(732) KaCZMaReK KaTaRZyna sn sTUDIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sn studio
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Informacje do-
tyczące kariery i  usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, Doradztwo w za-
kresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodo-
we (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Informacje dotyczące 
kariery zawodowej i  usługi doradztwa zawodowego (doradztwo 
edukacyjne i  szkoleniowe), Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
związane z  obsługą klienta, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkole-
niowych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowa-
nie festiwali w celach szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, Organi-
zowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadze-
nie wystaw w  celach szkoleniowych, Organizowanie i  prowadze-
nie wykładów w  celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konkursów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy [szkolenia] technik malo-
wania i dekoracji, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywa-
nie wiedzy biznesowej i  know-how [szkolenie], Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi instruktażowe i szko-
leniowe, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Manicure, 
Manicure (Usługi-), Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure .

(111) 354705 (220) 2022 01 25 (210) 539054
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 07
(732) KaCZMaReK KaTaRZyna sn sTUDIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sn
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Informacje do-
tyczące kariery i  usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, Doradztwo w za-
kresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodo-
we (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Informacje dotyczące 
kariery zawodowej i  usługi doradztwa zawodowego (doradztwo 
edukacyjne i  szkoleniowe), Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
związane z  obsługą klienta, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkole-
niowych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowa-
nie festiwali w celach szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, Organi-
zowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadze-
nie wystaw w  celach szkoleniowych, Organizowanie i  prowadze-
nie wykładów w  celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konkursów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy [szkolenia] technik malo-
wania i dekoracji, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywa-
nie wiedzy biznesowej i  know-how [szkolenie], Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi instruktażowe i szko-
leniowe, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Manicure, 
Manicure (Usługi-), Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure .

(111) 354706 (220) 2022 01 03 (210) 538364
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 21
(732) InTeLLIgenT hIVes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poddębice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intelligent hives
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 03 .13 .05, 16 .01 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .02, 29 .01 .08
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania, Mobilne aplikacje, apli-
kacje komputerowe do  pobrania, czujniki, Czytniki, elektryczne in-
stalacje przeciwwłamaniowe, Dzwonki [urządzenia sygnalizacyjne], 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Instalacje elektryczne, 
Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Interfejsy kompu-
terowe, Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kom-
putery, Liczniki, nadajniki, Centralki, nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Programy komputerowe, gPs, Lokalizatory gPs, Urządzenia 
gPs, Czujniki gPs, systemy gPs, Odbiorniki gPs, Mapy gPs, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Przyrządy do pomia-
ru wagi, Wagi, Wagi elektryczne i elektroniczne, Przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, Wskaźniki ilości, Wskaźniki cyfrowe, 
Wskaźniki prędkości, Wskaźniki temperatury, Kontrolery czujników, 
Kontrolery ruchu, elektroniczne kontrolery cyfrowe, Urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, Urządzenia dydaktyczne i sy-
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mulatory, stacje meteorologiczne, urządzenia do mierzenia siły wia-
tru, Oprogramowanie do monitorowania stanu zdrowia i aktywno-
ści zwierząt, Czujniki wibracji, Czujniki ruchu, Czujniki temperatury, 
Czujniki wilgotności, Czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, 
ciężaru, wibracji montowane w ulach, 35 Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak: urządzenia elektroniczne, które moni-
torują poziomy temperatury, wilgotności i wagi pszczół w koloniach 
pszczelich w celu wspierania zdrowych kolonii pszczół poprzez inte-
grację technologii czujników i algorytmów biologicznych, oprogra-
mowanie do  pobrania, Mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe 
do pobrania, czujniki, Czytniki, elektryczne instalacje przeciwwłama-
niowe, Dzwonki [urządzenia sygnalizacyjne], elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, Instalacje elektryczne, Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Interfejsy komputerowe, Kodowane identy-
fikacyjne bransoletki magnetyczne, Komputery, Liczniki, nadajniki, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, Programy komputerowe, gPs, 
Lokalizatory gPs, Urządzenia gPs, Czujniki gPs, systemy gPs, Od-
biorniki gPs, Mapy gPs, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń 
przenośnych, Przyrządy do  pomiaru wagi, wagi, wagi elektryczne, 
elektroniczne, Przyrządy miernicze, do  wykrywania i  monitorowa-
nia, wskaźniki i  kontrolery, Urządzenia do  badań naukowych i  la-
boratoryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, miód, mleczko 
pszczele spożywcze, propolis spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiato-
wy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczy-
wo cukiernicze, słodycze, wyroby ciastkarskie z  dodatkiem miodu, 
wyroby piekarnicze z  dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z  do-
datkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, słodycze 
z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele 
do celów spożywczych niemedycznych pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towa-
ry w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienia korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe i  dostęp do  in-
ternetu, Usługi telefoniczne, Transmisja danych, dźwięków lub obra-
zów, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem internetu, elek-
troniczna transmisja wiadomości i danych, 42 Usługi projektowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania systemów 
komputerowych, Usługi projektowania dotyczące programów kom-
puterowych, Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, wypo-
życzanie sprzętu takiego jak przyrządy miernicze, do  wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, czujniki, 
nadajniki, aplikacje mobilne, 44 Usługi pszczelarskie .

(111) 354707 (220) 2022 03 02 (210) 540548
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) BRK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRK BIURO ROZLICZeŃ KIeROWCÓW
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 18 .01 .08, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, sporządzanie raportów biz-
nesowych, sporządzanie dokumentów, Doradztwo dotyczące za-
trudnienia, Doradztwo związane z  audytem, Doradztwo związane 
z  zarządzaniem, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, Doradztwo w zakresie za-
rządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 36 Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, 39 Doradztwo w zakresie podróży, 
Organizowanie transportu, 45 Doradztwo prawne, audyty zgodno-
ści z prawem, Doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy .

(111) 354708 (220) 2022 04 08 (210) 541786
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) InDyKPOL BRanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InDyKPOL Delika szynka gotowana z indyka
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, brązowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .11, 26 .03 .01, 03 .07 .04, 26 .01 .01, 
26 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryj-
ne na bazie mięsa, Dania mięsne gotowe do spożycia, Parówki, Kaba-
nosy, Kiełbasa, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi cateringowe .

(111) 354709 (220) 2022 03 23 (210) 541357
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) QUaeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sWaWOLe
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa-
rzy i  do  ciała, Płyny do  twarzy i  do  ciała, Żele do  twarzy i  do  ciała, 
Pianki do twarzy i do ciała, Oliwki i balsamy do skóry, Środki do my-
cia i pielęgnacji stóp, Mydła, Środki do mycia i kąpieli, Środki do my-
cia i  pielęgnacji włosów, szampony, Balsamy do  włosów, Odżywki 
do włosów, Kremy do włosów, emulsje do włosów, Płyny do włosów, 
Żele do  włosów, Pianki do  włosów, Środki perfumeryjne, Perfumy, 
Wody toaletowe i  kolońskie, Olejki eteryczne, Dezodoranty osobi-
ste i antyperspiranty, Środki do makijażu i demakijażu, Fluidy, Środki 
do  pielęgnacji i  malowania ust, Środki do  pielęgnacji i  malowania 
paznokci, Środki do  higieny intymnej zawarte w  tej klasie, Środki 
do  opalania i  chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, 
Środki do  samoopalania, Preparaty do  depilacji, Pudry do  makija-
żu, Pudry do  kąpieli, Pudry higieniczne zawarte w  tej klasie, Środ-
ki do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte 
w tej klasie, Pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 
Zapachy do wnętrz i samochodów, Preparaty do czyszczenia do ce-
lów higieny osobistej, Zestawy kosmetyków, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi oraz czyszczącymi, 5 apteczki pierwszej 
pomocy sprzedawane z  wyposażeniem, apteczki pierwszej pomo-
cy, wyposażone, apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, 
apteczki przenośne z wyposażeniem, Przenośne apteczki pierwszej 
pomocy, Plastry, Bandaże opatrunkowe, Preparaty farmaceutyczne 
do uśmierzania skutków ukąszeń pasożytów zewnętrznych człowie-
ka i  zwierząt, pajęczaków, owadów, Środki odstraszające pasożyty 
zewnętrzne człowieka i  zwierząt, Preparaty i  artykuły higieniczne, 
Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, Środki sanitarne do  celów 
medycznych, Płyny, żele, proszki, mydła do  dezynfekcji rąk, nóg, 
skóry, antybakteryjne i  przeciwdrobnoustrojowe środki do  mycia 
rąk, Chusteczki nasączone płynami do  dezynfekcji, Środki odkaża-
jące, w  tym środki odkażające w  postaci żelów, płynów, proszków, 
mydeł i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, Środ-
ki do  zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, antyseptyki, 
Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze (inne niż mydło), 
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Produkty biobójcze, Detergenty do  celów medycznych, Środki de-
zynfekcyjne, Środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Pro-
dukty chemiczne do celów medycznych o działaniu profilaktycznym, 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, suplementy 
diety do celów leczniczych, Dodatki do żywności do celów nieme-
dycznych, suplementy diety wspomagające odchudzanie, suple-
menty diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i pa-
znokci oraz do ich pielęgnacji, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, Oliwki i balsamy lecznicze, Produkty lecznicze do stóp, 
sole do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do zwalczania pa-
sożytów zewnętrznych człowieka i  zwierząt, pajęczaków, owadów 
i innych .

(111) 354710 (220) 2022 02 03 (210) 539438
(151) 2022 06 21 (441) 2022 02 28
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pupilove przebieranki
(540) 

(591) żółty, różowy, jasnoróżowy, niebieski, biały
(531) 01 .01 .01, 03 .06 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki zabawko-
we do kolekcjonowania .

(111) 354711 (220) 2022 01 06 (210) 538452
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) RIMIX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Krzeszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIMIX
(540) 

(591) ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż 
farby], Mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, Środki 
zlepiające do zaprawy murarskiej, Impregnaty do zewnętrznych po-
wierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Chemiczny zaczyn 
cementowy uszczelniający do  użytku w  przemyśle budowlanym, 
Kleje epoksydowe do  użytku z  betonem, Mieszaniny chemicz-
ne do  maskowania betonu, Mieszaniny chemiczne do  stosowania 
w  przemyśle budowlanym wodno-lądowym, Mieszaniny chemicz-
ne do  stosowania w  przemyśle budowlanym, Mieszaniny chemicz-
ne do  wzmacniania robót murarskich, Opóźniacze do  użytku wraz 
z zaprawą murarską, Powłoki ochronne do budynków [inne niż farby 
lub oleje], Preparaty do konserwacji murarki i kamieniarki (z wyjąt-
kiem farb i  olejów), Preparaty konserwujące stosowane w  murar-
stwie, z  wyjątkiem farb i  olejów, Preparaty zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], Środki impre-
gnujące do  betonu, Środki konserwujące do  betonu (poza farbami 
i  olejami), Środki zabezpieczające do  budynków [z  wyjątkiem farb 
i olejów], Utwardzacze do prac kamieniarskich, Kleje do impregnacji 
wodoodpornej, Kleje do kładzenia płytek ceramicznych, Kleje do kła-
dzenia powłok ściennych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje do pły-
tek, Kleje do  przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje do  użytku 
w  przemyśle budowlanym, Kleje do  wykańczania i  gruntowania, 

Kleje do zabezpieczania tynku, Kleje przemysłowe do użytku w bu-
downictwie, spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub 
papierniczych, Płynne powłoki [chemiczne], 2 Barwniki do  zapraw, 
Barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi, Deko-
racyjne powłoki wykończeniowe do  wnętrz [farby], Farby do  użyt-
ku jako elastyczne powłoki fasad, Materiały do  ponownej obróbki 
powierzchni [powłoki] w  postaci farb, Ochronne powłoki akrylowe 
[w postaci farby], Ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [far-
by], Organiczne powłoki [farby], Ozdobne powłoki akrylowe [w po-
staci farby], Płynne tworzywa sztuczne, w postaci farb, do stosowa-
nia jako powłoki powierzchniowe, Powłoki dekoracyjne w  postaci 
farby, Powłoki chroniące powierzchnie [farby], Powłoki bakteriobój-
cze [farby], Powłoki do  impregnacji wodoodpornej [farby], Powłoki 
do  użytku na  ścianach, Powłoki do  użytku jak podkłady gruntowe, 
Powłoki do wykańczania powierzchni [farby lub oleje], Powłoki ema-
liowane w postaci farb, Powłoki gruntowe, Powłoki epoksydowe, Po-
włoki gumowe w postaci farby, Powłoki nadające odporność na wa-
runki atmosferyczne [farby], Powłoki ochronne do budynków [farby], 
Powłoki ochronne do  impregnacji wodoodpornej powierzchni bu-
dynków [farby], Powłoki ochronne w postaci farb do celów budow-
lanych, Powłoki powierzchniowe w postaci farby, Powłoki w postaci 
farb, Powłoki z tworzyw sztucznych [farby] do celów budowlanych, 
Powłoki zawierające pigment stosowane jako farby, Wodoodporne 
dekoracyjne powłoki na  powierzchnie [farby], 16 Katalogi, Worki 
i torby papierowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kalenda-
rze, Podkładki na  biurko z  kalendarzem, 19 gotowa mieszanka su-
chej zaprawy murarskiej, Mieszanka zaprawy murarskiej, Zaprawy 
budowlane, Zaprawy do użytku w budownictwie, Zaprawy klejowe 
do  celów budowlanych, Zaprawy murarskie odporne na  wodę, Za-
prawy ogniotrwałe, Zaprawy tynkarskie, Masy szpachlowe, Tynki po-
wierzchniowe .

(111) 354712 (220) 2022 01 07 (210) 538467
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) MenTaL aRTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MenTaL aRTs
(540) 

(591) szary, jasnoszary, żółty, niebieski, jasnozielony, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .25, 20 .07 .02
(510), (511) 41 Budowanie zespołu (edukacja), edukacja, Kształcenie 
na  uniwersytetach i  w  szkołach wyższych, nauczanie i  szkolenia, 
nauczanie indywidualne, nauczanie w  szkołach podstawowych, 
nauczanie w  szkołach średnich, nauczanie w  szkołach z  kursami 
przygotowawczymi, Organizowanie i prowadzenie kursów w szko-
łach dziennych dla dorosłych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla 
dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, Usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Udzielanie kur-
sów szkolenia zawodowego, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi 
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne 
w szkołach średnich, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie kursów 
szkoleniowych .

(111) 354713 (220) 2022 01 10 (210) 538532
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) LagaRDeRe TRaVeL ReTaIL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so coffee we follow your tastes



36 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 38/2022

(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .15 .15
(510), (511) 29 Bita śmietana, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, 
Chipsy ziemniaczane, Daktyle, Owoce kandyzowane, Kompot, napoje 
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, Przekąski na  bazie owoców, Rodzynki, Migdały mielone, 
30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, Kawa, napoje 
na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, Preparaty roślinne zastępują-
ce kawę, Kawa nie palona, Kawa nienaturalna, Czekolada, napoje na ba-
zie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, Kakao, napoje na bazie 
kakao, napoje kakaowe z mlekiem, Lody spożywcze, Desery lodowe, Pro-
dukty impulsowe takie jak: batony, wafelki, żelki, dropsy, paluszki, chipsy, 
ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze, cukierki, karmelki, pastylki, 
pralinki, guma do żucia nie do celów medycznych, herbatniki, krakersy, 
kanapki, wrapy, przekąski takie jak kukurydza prażona, popcorn, pestki 
dyni, pestki słonecznika, sałatki owocowe, Bułki, Bułeczki słodkie, Droż-
dżówki, sałatki, 31 Migdały jako owoce, Orzechy, Orzeszki, 32 aperitify 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, Bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, soki owocowe, soki ze świeżo wyci-
skanych owoców, nektary owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, 
Koktajle bezalkoholowe, shakes, smoothies, sorbety, Lemoniada, sy-
ropy do lemoniady, syropy do napojów, Wody, Wody mineralne, Wody 
sodowe, Wody stołowe, Wody gazowane, napoje gazowane, Piwo, Piwo 
imbirowe, Piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe, 35 Franchising-usługi 
związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 
w sieci pod określoną marką, Usługi związane z zawieraniem kontraktów 
franchisingowych, Doradztwo w  zakresie franchisingu, Zgromadzenie 
w  punktach sprzedaży różnych produktów tak, aby umożliwić konsu-
mentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach takich 
towarów jak: prasa, książki, mapy, przewodniki turystyczne, informatory 
turystyczne, foldery, kalendarze, materiały piśmienne, papierosy, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby cukiernicze i  słodycze, kosmety-
ki, wyroby jubilerskie, zabawki, artykuły upominkowe z papieru, metali 
szlachetnych, szkła, porcelany, fajansu, skóry, tkaniny, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Bary szybkiej obsługi jako snack-bary, Ka-
feterie, Kawiarnie, Restauracje, Usługi barowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 354714 (220) 2022 01 11 (210) 538568
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) KasPRZaK DanIeL, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s Magnes CLUB
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klubów [dys-
kotek] .

(111) 354715 (220) 2022 01 12 (210) 538626
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) geRManeK JanUsZ gRUPa DysTRyBUCyJna MaTRIX, 
szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) en JOy Krówka szczecińska
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnoczerwony, ciemnoróżowy, 
ciemnożółty, ciemnoszary, ciemnopomarańczowy, czarny, 
jasnoszary, jasnoniebieski, niebieski, pomarańczowy, srebrny, 
szary, żółty, różowy, ciemnoniebieski
(531) 03 .04 .02, 18 .04 .02, 15 .01 .19, 08 .01 .19, 26 .01 .01, 25 .01 .15, 
26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze [cukierki], Krówka (cukierek) .

(111) 354716 (220) 2022 01 13 (210) 538648
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) FIJałKOWsKa anna anDRO, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anDRO
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 Beton, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syn-
tetyczny, Podłogi betonowe, Betonowe rury, Pachołki betonowe, Płyty 
betonowe, słupy betonowe, Pokrycia betonowe, Bloczki betonowe, Be-
tonowe przewody, Panele betonowe, Belki betonowe, Beton na pomni-
ki, Beton do odlewania, Rzeźby z betonu, Masa betonowa prefabryko-
wana, Betonowe materiały budowlane, Betonowe elementy brukowe, 
Kamienie brukowe betonowe, Kostki brukowe betonowe, Betonowe 
ściany oporowe, Zaprawa betonowa wyważana, Betonowe elementy 
budowlane, Beton gotowy do użycia, Tablice wykonane z betonu, Bu-
dowlane elementy z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, Formy 
(niemetalowe-) do betonu, Tabliczki nagrobne z betonu, Wykończenia 
betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy budowlane, Wymie-
szany beton wylewany na miejscu, Kruszywa wykorzystywane do przy-
gotowywania betonu, Drogowe bariery ochronne z betonu, Materiały 
tkane (niemetalowe-) do betonu, niemetalowe materiały tkane do be-
tonu, Betonowe płyty do  nawierzchni drogowych, Ściany betonowe 
do  celów budowlanych, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje be-
tonowe], Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], 
Wyroby dekoracyjne z  odlewów betonowych, Beton samopoziomu-
jący do użytku w budownictwie, Piasek do użytku w przygotowywa-
niu betonu, Materiały kruszywowe do  stosowania w  betonie, Tablice 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony wybrzeża, Beton przemysłowy do użytku w pracach w za-
kresie inżynierii lądowej, Budowlane materiały betonowe umacniane 
tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Dzieła sztuki wykona-
ne z  kamienia, betonu lub marmuru, Materiały i  elementy budowla-
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ne i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, 
asfalt, asfalt drogowy, asfalt mastyksowy, asfaltowe (nawierzchnie-), 
asfaltowany filc, asfaltowe powłoki dachowe, asfalt, smoła i  bitumy, 
asfalt [do celów budowlanych], nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, 
asfaltowe mieszanki do łatania, smoła, pak, bitumy i asfalt, szczeliwa 
asfaltowe na bazie smoły, szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub 
asfaltu, Mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły 
[materiały budowlane], Mastyki/masy uszczelniające dachowe na  ba-
zie asfaltu, asfalt do  użytku w  pracach dekarskich, 37 Betonowanie, 
Wyrównywanie betonu, Kruszenie betonu, Powlekanie betonu, Pom-
powanie betonu, sprężanie betonu, Uszczelnianie betonu, Renowacja 
betonu, naprawy betonu, Wynajem betoniarek, usługi poziomowania 
betonu, Usługi spulchniania betonu, naprawy elementów betono-
wych, Instalacja betonowych systemów formujących, Montaż desko-
wania do betonowania, Montaż szalunku do betonowania, Wynajem 
sprzętu do betonowania, Wynajem maszyn do pompowania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie be-
tonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie 
betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formo-
wanie betonu, asfaltowanie, Usługi doradcze w zakresie asfaltowania, 
Zamiatanie dróg, Rozbieranie dróg, Budowa dróg, Konserwacja dróg, 
Uszczelnianie dróg, Znakowanie poziome dróg, Budowa fundamen-
tów dróg, Budowanie dróg kolejowych, Budowa dróg na zamówienie, 
Budowa podkładów pod drogi, Układanie nawierzchni drogowych, 
Wynajem sprzętu do  oczyszczania dróg, Wynajem maszyn do  robót 
drogowych, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, naprawa i kon-
serwacja sprzętu do  budowy dróg, naprawa i  konserwacja maszyn 
do budowy dróg, smarowanie pojazdów drogowych, naprawa pojaz-
dów w ramach usług pomocy drogowej, Usługi budowlane, doradztwo 
budowlane, doradztwo z zakresu budowy dróg i mostów, doradztwo 
i projektowanie budowlane, sprzątanie budynków [wewnętrzne], usłu-
gi pralnicze, sprzątanie przestrzeni publicznych, zamiatanie chodni-
ków, grabienie liści, usługi utrzymania zieleni, usługowa deratyzacja, 
dezynsekcja i  dezynfekcja, mycie okien, czyszczenie budynków [po-
wierzchni zewnętrznej], wynajem maszyn do czyszczenia ulic, sprząta-
nie ulic, pielęgnacja i czyszczenie basenów, odśnieżanie, usługi bytowe 
[sprzątanie], sprzątanie terenów utwardzonych, sprzątanie terenów 
zielonych w tym koszenie, zbiórka śmieci, koszenie terenów zielonych, 
zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników .

(111) 354717 (220) 2022 01 24 (210) 538987
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 21
(732) TRenD sPIRITs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dar Pomorza
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likie-
ry, Wino, Whisky, Rum, gin, Brandy, Tequila .

(111) 354718 (220) 2022 01 25 (210) 539050
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) ReD CaRPeT MeDIa gROUP sPÓłKa aKCyJna,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red .go
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .03 .01, 26 .11 .13, 
26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .18

(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitar-
ną, Bezprzewodowa transmisja i  nadawanie programów telewizyj-
nych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów 
telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie, 
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życze-
nie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja i transmisja pro-
gramów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view] .

(111) 354719 (220) 2022 01 28 (210) 539196
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) BROWaR BIały sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWaR BIały naTURaLnIe Z PODLasIa
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoho-
lowe, soki owocowe [napoje] .

(111) 354720 (220) 2022 01 28 (210) 539197
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) BROWaR BIały sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BROWaR BIały
(540) 

(531) 05 .11 .15, 19 .07 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .13, 24 .03 .07, 24 .03 .14, 
24 .03 .18, 26 .01 .04
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo 
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja 
piwa, Brzeczka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie 
piwa, napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu do  produkcji 
piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPa), Wyciąg z chmielu 
do  wytwarzania piwa, shandy [napój składający się z  piwa i  lemo-
niady], ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, Wody mine-
ralne, Wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe, soki owocowe [napoje], Woda sodowa, aromatyzowane 
napoje gazowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z  piwem, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 40 Usługi bro-
warnicze, Warzenie piwa .

(111) 354721 (220) 2022 02 01 (210) 539301
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) DyBa BaRBaRa eDU4FUn, siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) niebieski, fioletowy, jasnozielony, szary, czarny, biały
(531) 04 .05 .04, 29 .01 .15
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, nauczanie przedszkolne, Przedszkola, Usłu-
gi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne 
[edukacja lub rozrywka], edukacja, edukacja dorosłych, akademie, 
nauczanie w  szkołach podstawowych, 43 Placówki opieki dzien-
nej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Żłobki dla dzieci, Żłobki 
i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opie-
ki dla osób starszych, Mobilne żłobki, Opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach .

(111) 354722 (220) 2022 02 04 (210) 539458
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) aUDyTeL sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUDyTeL
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 26 .01 .05
(510), (511) 35 Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie ana-
lizy biznesowej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Badania 
w  zakresie działalności gospodarczej i  usługi doradcze, Biznesowe 
usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku z  planowaniem 
biznesowym .

(111) 354723 (220) 2022 02 07 (210) 539521
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) ŚWIDZIŃsKI BaRTłOMIeJ, MaCIOCha DaRIUsZ  
JTBD sPÓłKa CyWILna, łapczyca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIeTRO
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe, papierosy, cygara, cyga-
retki i inne gotowe artykuły dla palaczy .

(111) 354724 (220) 2022 02 07 (210) 539564
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) gĄsTał MIChał, Magnuszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flowershock
(510), (511) 31 Rośliny i  ich  świeże produkty, nieprzetworzone pro-
dukty ogrodnicze, Rośliny, Rośliny doniczkowe, Rośliny domowe, 
Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Drzewa [rośliny], Rośliny ze szkółki 
roślinnej, Żywe rośliny owocowe, Żywe rośliny wraz z  mikroorgani-
zmami symbiotycznymi, Róże [rośliny], Rośliny żywe, Rośliny zielone 
naturalne do dekoracji, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny suszo-
ne, Rośliny pnące, Rośliny naturalne (żywe), 35 Usługi w  zakresie 
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezenta-
cji produktów, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organi-
zacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wystaw kwiatów 

i roślin do celów handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw 
w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Prowadzenie wystaw 
w celach biznesowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, Przeprowadzanie wystaw w  celach 
handlowych, Przygotowywanie wystaw do  celów działalności go-
spodarczej, Przygotowywanie wystaw w  celach handlowych, Przy-
gotowywanie wystaw w  celach komercyjnych, Przygotowywanie 
wystaw w celach biznesowych, Usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedają-
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred-
nictwem Internetu, Usługi prezentowania produktów na wystawach 
sklepowych przez modelki lub modeli, Usługi w  zakresie aranżacji 
wystaw sklepów detalicznych, Usługi w  zakresie dekoracji okien 
i  aranżacji wystaw, 41 Muzea [usługi-] [wystawy], Organizacja wy-
staw do  celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja wystaw zwierząt do  celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i  urządzanie wystaw w  celach rozrywkowych, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie wystaw do celów 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, Or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie wystaw w  celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
w  celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw zwierząt, Prezento-
wanie wystaw muzealnych, Prowadzenie wystaw w celach kultural-
nych, Prowadzenie wystaw w  celach rozrywkowych, Prowadzenie 
wystaw w  celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w  celach re-
kreacyjnych, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu muzealnego na  wystawy, Udostępnianie obiek-
tów muzealnych (pokazy, wystawy), Usługi muzeów [wystawy], Usłu-
gi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Wystawy roślin .

(111) 354725 (220) 2022 02 08 (210) 539577
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) sZCZUTKOWsKI JaKUB, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaRsOWIn
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 04 .02 .11, 24 .01 .05, 11 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Cydr słodki, Cydr wytrawny, Cydr, esencje i ekstrakty 
alkoholowe, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Preparaty al-
koholowe do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napo-
jów alkoholowych, alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe ekstrakty 
owocowe, ekstrakty napojów alkoholowych, esencje alkoholowe, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, Wymieszane napoje 
alkoholowe, alkohol ryżowy, alkohole destylowane, alkoholowy 
ajerkoniak, anyżówka [likier], aperitify, Curaçao [likier], Destylowane 
napoje alkoholowe na bazie zbóż, galaretki z alkoholem, gazowane 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, gruszecznik 
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[napój alkoholowy], Koktajle, Likier z czarnej porzeczki, Likiery, Likie-
ry kremowe, Likiery na  bazie kawy, Likiery zawierające śmietankę, 
Likiery ziołowe, Miętowy (likier-), Miód pitny, nalewki gorzkie, na-
poje alkoholowe na  bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe ni-
skoprocentowe, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], 
sake, Wina, Zamienniki sake, Wina musujące, Wino alkoholizowane, 
aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Białe wino, 
Czerwone wino, grzane wino, Japońskie słodkie wina z  winogron 
zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Koreańskie trady-
cyjne wino ryżowe [makgeoli], Musujące białe wina, Musujące wina 
czerwone, napoje na bazie wina, Owocowe wino musujące, Piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], słodkie wina, Wermut, Wina al-
koholowe, Wina deserowe, Wina grzane, Wina naturalnie musujące, 
Wina niemusujące, Wina o  chronionej nazwie pochodzenia, Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stołowe, Wina 
wzmacniane, Wino amontillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, 
Wino kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, Wino truskawko-
we, Wino winogronowe, Wino z  eleuterokoku [ogapiju], Wino z  je-
żyny koreańskiej [bokbunjaju], Winogronowe wino musujące, Żółte 
wino ryżowe, alkoholowe koktajle owocowe, aperitify na bazie na-
pojów alkoholowych, aperitify na bazie wina, gorzkie nalewki alko-
holowe jako aperitif, gotowe koktajle alkoholowe, gotowe koktajle 
na  bazie wina, gotowe napoje alkoholowe inne niż na  bazie piwa, 
Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Koktaj-
le alkoholowe w  formie schłodzonej żelatyny, Koktajle alkoholowe 
zawierające mleko, Mieszanki koktajli alkoholowych, napoje alko-
holowe aromatyzowane, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe z owoców, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje energetyczne zawierające 
alkohol, napoje na bazie rumu, napoje na bazie wina, soków owoco-
wych i wody gazowanej, napoje zawierające wino [szprycer], Poncz 
z rumem, Poncz z wina, Poncze alkoholowe, sangria .

(111) 354726 (220) 2022 02 08 (210) 539601
(151) 2022 06 29 (441) 2022 02 28
(732) ZByL angeLIna, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWeRPLay
(540) 

(591) niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 14 .01 .10, 24 .17 .05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  sprzętem 
do  gier wideo, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  sprzętem 
do  gier wideo, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  grami wi-
deo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami wideo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych .

(111) 354727 (220) 2022 02 08 (210) 539607
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) eVeLsTaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eVeLsTaR
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, negocjowanie i  rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 39 Usługi wynajmu 
związane z  pojazdami, transportem i  magazynowaniem, Wypoży-
czanie środków transportu .

(111) 354728 (220) 2022 02 08 (210) 539608
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) eVeLsTaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eVeLCaRs
(510), (511) 39 Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem 
i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu .

(111) 354729 (220) 2022 02 11 (210) 539743
(151) 2022 06 24 (441) 2022 03 07
(732) sTaLsKa-JaRaCZ aLICJa, łosie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUMan MysTeRy PROJeCT
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, szary
(531) 03 .07 .16, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materia-
ły do  pokrywania gruntu, Dywany, chodniki i  maty, Ochronne po-
krycia podłogowe, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, 
Mata, gimnastyczne (Maty-), Dywanik modlitewny, Chodniki [maty], 
Maty, Maty antypoślizgowe, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty 
do  jogi, Maty do  zabawy, Maty do  zapasów, Maty gimnastyczne, 
Maty piankowe do  użytku na  powierzchniach placów zabaw, Maty 
tatami, Osobiste maty do  siedzenia, Pokrycia podłogowe [maty] 
w  postaci materiałów w  arkuszach do  użytku na  zajęciach sporto-
wych, Pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, 41 edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, nauczanie i  szkole-
nia, Obozy rekreacyjne, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organi-
zacja i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
Organizowanie imprez w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, Prze-
prowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka, sport i  fitness, 
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie 
samoświadomości, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i  pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów, 
Organizowanie warsztatów zawodowych i  kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsz-
tatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów 
i seminariów na temat samoświadomości, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medy-
tacji, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacyjne do-
tyczące zdrowia, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z  udziałem osób, Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Trening jogi .
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(111) 354730 (220) 2022 02 11 (210) 539762
(151) 2022 06 24 (441) 2022 03 07
(732) IWanIUK agnIesZKa KanCeLaRIa PRaWnO-PaTenTOWa, 
Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 13 .01 .17, 29 .01 .04, 24 .17 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Usługi prawne do-
tyczące praw własności Intelektualnej, Doradztwo prawne związane 
z prawami własności Intelektualnej .

(111) 354731 (220) 2022 02 11 (210) 539770
(151) 2022 06 24 (441) 2022 03 07
(732) ReBOnDeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, słupia pod Kępnem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebondex sp .z .o .o .
(540) 

(591) biały, szary, czarny, zielony
(531) 26 .01 .11, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 17 Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poli-
uretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, 
Pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, Pianka poliureta-
nowa o małej gęstości do izolacji, Pianka poliuretanowa w paskach, 
do użytku w produkcji, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użyt-
ku w  produkcji, Pianka poliuretanowa w  bloczkach do  użytku przy 
układaniu kwiatów, 20 Meble tapicerowane, 27 Maty gimnastyczne, 
28 sprzęt sportowy .

(111) 354732 (220) 2022 02 13 (210) 539793
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) TyBLeWsKI RaFał IZBICa, Karpacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaRKOnOsKI JeLOneK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 06 .01 .02, 03 .04 .07, 07 .01 .25

(510), (511) 29 Przetworzone owoce, warzywa w tym konfitury, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 słodycze, cukierki, czekola-
dy, miód, 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, 33 Wino .

(111) 354733 (220) 2022 02 14 (210) 539844
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) ICe PLaneT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICe PLaneT
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .02 .01
(510), (511) 16 Torebki na kostki lodu, 30 Kostki lodu .

(111) 354734 (220) 2022 02 15 (210) 539859
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) JĘDRasIaK MaTeUsZ, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bibilop
(510), (511) 31 Karma dla gryzoni .

(111) 354735 (220) 2022 02 15 (210) 539871
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) WeBsTeR sTUDIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seozawyniki
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .06, 26 .01 .04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Optymaliza-
cja stron internetowych .

(111) 354736 (220) 2022 02 18 (210) 540040
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) KOLIBeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Multimax
(510), (511) 7 elektryczne roboty kuchenne .

(111) 354737 (220) 2022 02 18 (210) 540043
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) shOW WORLD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaRsaW sOUnDs FesTIVaL
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(540) 

(531) 01 .15 .24, 26 .11 .08, 26 .11 .13, 26 .11 .22, 26 .11 .25, 26 .04 .05, 
26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne za  pośred-
nictwem radia, Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, 
Organizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Produkcja 
koncertów muzycznych, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwa-
cje koncertów, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy zespo-
łów muzycznych na żywo .

(111) 354738 (220) 2022 02 20 (210) 540066
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) FILhaRMOnIa PODKaRPaCKa IM . aRTURa MaLaWsKIegO 
W RZesZOWIe, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILhaRMOnIa PODKaRPaCKa
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Bilety, Książki, Broszury, 35 Promo-
wanie koncertów muzycznych, 41 Biura rezerwacji biletów kon-
certowych, Koncerty muzyczne, Zarządzanie koncertami, Obsługa 
koncertów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Impresariat artystyczny, Usługi w zakresie muzycznych 
studiów nagrań, Produkcja muzyczna, Usługi festiwali muzycznych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Wynajem pomiesz-
czeń koncertowych, Publikowanie książek, Publikacja broszur .

(111) 354739 (220) 2022 02 22 (210) 540122
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eLMOnT gRUPa sPÓłKa aKCyJna, łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elmont gRUPa elmont grupa
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 26 .03 .18
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna wytwarza-
na z  energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii 
wiatru, energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, energia elek-
tryczna ze  źródeł nieodnawialnych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie budów inży-
nierii lądowej, Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót 
budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie 
inwestycji, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie fi-
nansowe spółkami holdingowymi, Usługi pośrednictwa finansowe-
go, Inwestycje finansowe, Usługi finansowe, Usługi obrotu papierami 
wartościowymi, Udzielanie kredytów, Usługi w  zakresie inwestycji 
powierniczych, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing 
finansowy, Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Inwestycje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, Dzierżawa nie-

ruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, Pobieranie czynszu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi nabywania gruntu, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w  nieruchomościach, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii 
elektrycznej, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe i  ubez-
pieczeniowe, sponsorowanie finansowe, Konsultacje dotyczące fi-
nansowania projektów energetycznych, Pozyskiwanie funduszy dla 
rozwoju nowych technologii, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny mienia i  majątku, 
Zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Wynajem nieruchomości .

(111) 354740 (220) 2022 02 22 (210) 540123
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eLMOnT gRUPa sPÓłKa aKCyJna, łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) energetyka jutra
(540) 

(591) zielony
(531) 06 .19 .15, 29 .01 .03, 27 .05 .01, 26 .11 .05
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Finansowa-
nie projektów rozwojowych, Finansowanie budów inżynierii lądowej, 
Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z  zakresu infrastruktury, Finansowanie inwestycji, 
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi 
finansowych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie finansowe spół-
kami holdingowymi, Usługi pośrednictwa finansowego, Inwestycje 
finansowe, Usługi finansowe, Usługi obrotu papierami wartościowy-
mi, Udzielanie kredytów, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, 
Usługi w  zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing finansowy, 
Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w  nieruchomości, Inwesty-
cje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Wynajem 
nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Dzierżawa lub wynajem budynków, Pobieranie 
czynszu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wycena i zarządza-
nie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi powiernicze w za-
kresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie 
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania 
gruntu, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, Pomoc w  zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, agencje pobie-
rające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, sponsorowanie 
finansowe, Konsultacje dotyczące finansowania projektów energe-
tycznych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wyceny mienia i majątku, Zarządzanie nieruchomością, agen-
cje nieruchomości, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
Wynajem nieruchomości .
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(111) 354741 (220) 2022 02 22 (210) 540125
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eLsOLaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysty Prąd Czysty Zysk
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 01 .03 .02, 26 .11 .05, 26 .13 .25, 26 .04 .10, 01 .03 .11
(510), (511) 9 Urządzenia do  monitorowania zużycia energii elek-
trycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowol-
taiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządze-
nia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, słupki 
do ładowania samochodów elektrycznych, Urządzenia do poprawy 
efektywności energetycznej, aparatura i  urządzenia do  sterowania 
przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolo-
wania elektryczności, Urządzenia i  przyrządy do  prowadzenia dys-
trybucji energii elektrycznej, statyczne systemy i urządzenia do uzie-
miania, Baterie słoneczne, Urządzenia do  magazynowania energii 
elektrycznej, Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, 
Urządzenia elektryczne do  monitorowania sieci zasilającej, Urzą-
dzenia i  przyrządy do  sterowania dystrybucją energii elektrycznej, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne, Zasi-
lacze sieciowe, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie 
słoneczne do użytku domowego, Fotoogniwa, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, 
Panele słoneczne, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektrycz-
ne i obwody drukowane, Baterie elektryczne do pojazdów, akumu-
latory do pojazdów elektrycznych, ładowarki do samochodów elek-
trycznych, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne skrzynki 
sterownicze, sterowniki elektryczne, Tablice rozdzielcze [elektrycz-
ne], Dotykowe tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze zasilania, 
Tablice rozdzielcze, Transformatory rozdzielcze, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczność], Transformatory 
napięcia, Transformatory, Bezpieczniki elektryczne, Czujniki elek-
tryczne, Złącza elektryczne, Układy elektryczne, Konwertery prądu 
stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Filtry elektryczne, Jednostki 
energii elektrycznej, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, 
Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycz-
nych, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, adaptery siecio-
we, adaptory elektryczne, aparatura do  kondycjonowania energii, 
aparatura i  urządzenia do  regulowania elektryczności, aparatura 
kontrolna [energia elektryczna], aparatura łączeniowa [elektrycz-
na], Konwertery energii elektrycznej, Ochronniki przeciwprzepię-
ciowe, Ograniczniki przepięć, Prostowniki elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Przemienniki [inwertery], Przemienniki częstotliwości 
[elektroniczne], Przetworniki elektryczne, Pulpity rozdzielające [elek-
tryczność], Puszki na  przełączniki elektryczne, Tablice sterownicze 
[elektryczność], Transformatory elektryczne, Urządzenia do ochrony 
przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], 37 naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, Budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, Instalacja maszyn przemysłowych, naprawa 
maszyn przemysłowych, Wynajem maszyn budowlanych, Budow-
nictwo, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Instalowanie 
urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi roz-
biórkowe, stawianie fundamentów, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, ładowanie akumulatorów do  pojazdów, 
Usługi budowlane w  zakresie budowania na  potrzeby przemysłu, 

Usługi budowlane i konstrukcyjne, Instalowanie generatorów prądu, 
Budowa elektrowni, Konserwacja i  naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Montaż i  konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 
Informacja budowlana, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Usługi ukła-
dania przewodów elektrycznych, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, naprawa i  konserwacja instalacji elektronicznych, 
naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi w  zakresie 
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, naprawa i  konser-
wacja pojazdów elektrycznych .

(111) 354742 (220) 2022 02 22 (210) 540126
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eLsOLaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eLsOLaR
(510), (511) 9 Urządzenia do  monitorowania zużycia energii elek-
trycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowol-
taiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządze-
nia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, słupki 
do ładowania samochodów elektrycznych, Urządzenia do poprawy 
efektywności energetycznej, aparatura i  urządzenia do  sterowania 
przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolo-
wania elektryczności, Urządzenia i  przyrządy do  prowadzenia dys-
trybucji energii elektrycznej, statyczne systemy i urządzenia do uzie-
miania, Baterie słoneczne, Urządzenia do  magazynowania energii 
elektrycznej, Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, 
Urządzenia elektryczne do  monitorowania sieci zasilającej, Urzą-
dzenia i  przyrządy do  sterowania dystrybucją energii elektrycznej, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne, Zasi-
lacze sieciowe, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie 
słoneczne do użytku domowego, Fotoogniwa, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, 
Panele słoneczne, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektrycz-
ne i obwody drukowane, Baterie elektryczne do pojazdów, akumu-
latory do pojazdów elektrycznych, ładowarki do samochodów elek-
trycznych, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne skrzynki 
sterownicze, sterowniki elektryczne, Tablice rozdzielcze [elektrycz-
ne], Dotykowe tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze zasilania, 
Tablice rozdzielcze, Transformatory rozdzielcze, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczność], Transformatory 
napięcia, Transformatory, Bezpieczniki elektryczne, Czujniki elek-
tryczne, Złącza elektryczne, Układy elektryczne, Konwertery prądu 
stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Filtry elektryczne, Jednostki 
energii elektrycznej, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, 
Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycz-
nych, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, adaptery siecio-
we, adaptory elektryczne, aparatura do  kondycjonowania energii, 
aparatura i  urządzenia do  regulowania elektryczności, aparatura 
kontrolna [energia elektryczna], aparatura łączeniowa [elektrycz-
na], Konwertery energii elektrycznej, Ochronniki przeciwprzepię-
ciowe, Ograniczniki przepięć, Prostowniki elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Przemienniki [inwertery], Przemienniki częstotliwości 
[elektroniczne], Przetworniki elektryczne, Pulpity rozdzielające [elek-
tryczność], Puszki na  przełączniki elektryczne, Tablice sterownicze 
[elektryczność], Transformatory elektryczne, Urządzenia do ochrony 
przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, 
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Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], 37 naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, Budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, Instalacja maszyn przemysłowych, naprawa 
maszyn przemysłowych, Wynajem maszyn budowlanych, Budow-
nictwo, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Instalowanie 
urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi roz-
biórkowe, stawianie fundamentów, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, ładowanie akumulatorów do  pojazdów, 
Usługi budowlane w  zakresie budowania na  potrzeby przemysłu, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Instalowanie generatorów prądu, 
Budowa elektrowni, Konserwacja i  naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Montaż i  konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 
Informacja budowlana, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Usługi ukła-
dania przewodów elektrycznych, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, naprawa i  konserwacja instalacji elektronicznych, 
naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi w  zakresie 
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, naprawa i  konser-
wacja pojazdów elektrycznych .

(111) 354743 (220) 2022 02 22 (210) 540128
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eLsOLaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elsolar
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Urządzenia do  monitorowania zużycia energii elek-
trycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowol-
taiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządze-
nia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, słupki 
do ładowania samochodów elektrycznych, Urządzenia do poprawy 
efektywności energetycznej, aparatura i  urządzenia do  sterowania 
przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolo-
wania elektryczności, Urządzenia i  przyrządy do  prowadzenia dys-
trybucji energii elektrycznej, statyczne systemy i urządzenia do uzie-
miania, Baterie słoneczne, Urządzenia do  magazynowania energii 
elektrycznej, Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, 
Urządzenia elektryczne do  monitorowania sieci zasilającej, Urzą-
dzenia i  przyrządy do  sterowania dystrybucją energii elektrycznej, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne, Zasi-
lacze sieciowe, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie 
słoneczne do użytku domowego, Fotoogniwa, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, 
Panele słoneczne, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektrycz-
ne i obwody drukowane, Baterie elektryczne do pojazdów, akumu-
latory do pojazdów elektrycznych, ładowarki do samochodów elek-

trycznych, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne skrzynki 
sterownicze, sterowniki elektryczne, Tablice rozdzielcze [elektrycz-
ne], Dotykowe tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze zasilania, 
Tablice rozdzielcze, Transformatory rozdzielcze, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczność], Transformatory 
napięcia, Transformatory, Bezpieczniki elektryczne, Czujniki elek-
tryczne, Złącza elektryczne, Układy elektryczne, Konwertery prądu 
stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Filtry elektryczne, Jednostki 
energii elektrycznej, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, 
Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycz-
nych, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, adaptery siecio-
we, adaptory elektryczne, aparatura do  kondycjonowania energii, 
aparatura i  urządzenia do  regulowania elektryczności, aparatura 
kontrolna [energia elektryczna], aparatura łączeniowa [elektrycz-
na], Konwertery energii elektrycznej, Ochronniki przeciwprzepię-
ciowe, Ograniczniki przepięć, Prostowniki elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Przemienniki [inwertery], Przemienniki częstotliwości 
[elektroniczne], Przetworniki elektryczne, Pulpity rozdzielające [elek-
tryczność], Puszki na  przełączniki elektryczne, Tablice sterownicze 
[elektryczność], Transformatory elektryczne, Urządzenia do ochrony 
przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], 37 naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, Budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, Instalacja maszyn przemysłowych, naprawa 
maszyn przemysłowych, Wynajem maszyn budowlanych, Budow-
nictwo, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Instalowanie 
urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi roz-
biórkowe, stawianie fundamentów, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, ładowanie akumulatorów do  pojazdów, 
Usługi budowlane w  zakresie budowania na  potrzeby przemysłu, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Instalowanie generatorów prądu, 
Budowa elektrowni, Konserwacja i  naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Montaż i  konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 
Informacja budowlana, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elektrycznych, naprawa 
urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Usługi ukła-
dania przewodów elektrycznych, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, naprawa i  konserwacja instalacji elektronicznych, 
naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi w  zakresie 
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, naprawa i  konser-
wacja pojazdów elektrycznych .

(111) 354744 (220) 2022 02 22 (210) 540130
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) BUDBIaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUDBIaL
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi nabywania 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w  nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Pomoc w  zakresie nabywania nieru-
chomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nieruchomościach, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomościami, administrowanie nieruchomościami, Usługi wynajmu 
mieszkań, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na  własność, skomputeryzowane usługi infor-
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macyjne dotyczące nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi związane z inwestycjami przy-
noszącymi stałe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomo-
ściami, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania 
gruntu, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi finansowe do-
tyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie pro-
jektami z dziedziny nieruchomości, Pobieranie czynszu, 37 Wynajem 
maszyn budowlanych, naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, Budownictwo, Instalowanie urządzeń elektrycznych, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi rozbiórkowe, stawianie fun-
damentów, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instala-
cja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w bu-
dynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Informacja 
budowlana, Usługi elektryków, naprawa sprzętu elektrycznego i in-
stalacji elektrotechnicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, nadzór 
budowlany, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i na-
prawa wyposażenia budynków, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, Budowa dróg, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów na za-
mówienie, Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Oczyszcza-
nie terenu, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych .

(111) 354745 (220) 2022 02 22 (210) 540131
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) BUDBIaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budbial
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 26 .13 .25
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi nabywania 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w  nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Pomoc w  zakresie nabywania nieru-
chomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nieruchomościach, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomościami, administrowanie nieruchomościami, Usługi wynajmu 
mieszkań, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na  własność, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 

i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi związane z inwestycjami przy-
noszącymi stałe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomo-
ściami, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania 
gruntu, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi finansowe do-
tyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie pro-
jektami z dziedziny nieruchomości, Pobieranie czynszu, 37 Wynajem 
maszyn budowlanych, naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, Budownictwo, Instalowanie urządzeń elektrycznych, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi rozbiórkowe, stawianie fun-
damentów, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instala-
cja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w bu-
dynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Informacja 
budowlana, Usługi elektryków, naprawa sprzętu elektrycznego i in-
stalacji elektrotechnicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, nadzór 
budowlany, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i na-
prawa wyposażenia budynków, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, Budowa dróg, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów na za-
mówienie, Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Oczyszcza-
nie terenu, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych .

(111) 354746 (220) 2022 02 23 (210) 540205
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) KasTeLL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eCOBOT sWeeP
(510), (511) 7 elektryczne zamiatarki do  dywanów, Zamiatarki bez-
przewodowe, Zamiatarki do  trawników [maszyny], Zamiatarki 
drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [sa-
mojezdne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki elektryczne (części 
maszyn), Zamiatarki [maszyny] do  basenów, Zamiatarki ulic, Za-
miatarki ulic [maszyny], automatyczne maszyny do  czyszczenia, 
Czyszczenie [Maszyny i  urządzenia do-] [elektryczne], elektryczne 
maszyny do  polerowania podłóg, elektryczne maszyny domowe 
do  odkurzania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, Maszyny 
czyszczące do  basenów, Maszyny czyszczące poprzez ssanie uży-
wane w  produkcji, Maszyny do  ciągłego czyszczenia i  wybielania, 
Maszyny do  czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do  czyszczenia 
dywanów, Maszyny do  czyszczenia i  mycia powierzchni zewnętrz-
nych, Maszyny do  czyszczenia na  sucho, Maszyny do  czyszczenia 
podłóg, Maszyny do  czyszczenia powierzchni przy użyciu wody 
pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu], Ma-
szyny do  czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do  czysz-
czenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny do  czyszczenia ulic 
z  własnym napędem, Maszyny do  mycia ciśnieniowego, Maszyny 
do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotkowania, Maszyny 
do mycia podłóg, Maszyny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb 
okien, Maszyny do  polerowania podłóg, Maszyny do  polerowania 
podłóg [elektryczne], Maszyny do  szczotkowania [zamiatanie], Ma-
szyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowania, Maszy-
ny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego ścierania, Maszyny 
do  zamiatania ulic, Maszyny elektryczne do  czyszczenia dywanów 
[za pomocą szamponu], Maszyny elektryczne do czyszczenia dywa-
nów, Maszyny i  urządzenia do  czyszczenia [elektryczne], Maszyny 
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysło-
we do  czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe 
do odkurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszy-
ny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty przemysłowe, 
Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty do czyszczenia 
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podłóg [odkurzania], Roboty do  czyszczenia do  celów domowych, 
Odkurzacze roboty, Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa 
domowego, Roboty samonapędowe do  celów przemysłowych 
do  stosowania w  pomieszczeniach, automatyczne urządzenia 
do  zamiatania basenów pływackich, automatyczne urządzenia 
do czyszczenia basenów, automatyczne urządzenia do szorowania 
podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów, Czyszczenie bu-
dynków, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków od  wewnątrz i  zewnątrz, Czyszczenie budynków od  zewnątrz, 
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie 
budynków [wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez 
ptaki, Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dy-
wanów i  chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie 
fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie 
higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czysz-
czenie powierzchni handlowych, Czyszczenie powierzchni podłóg, 
Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie powierzchni ścian, 
Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni bu-
dynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie 
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych pla-
cówek gastronomicznych, Udzielanie informacji związanych z czysz-
czeniem zewnętrznych elementów budynków .

(111) 354747 (220) 2022 02 23 (210) 540207
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) KasTeLL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eCOBOT sCRUB
(510), (511) 7 elektryczne zamiatarki do  dywanów, Zamiatarki bez-
przewodowe, Zamiatarki do trawników [maszyny], Zamiatarki drogo-
we, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [samojezd-
ne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki elektryczne (części maszyn), 
Zamiatarki [maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [ma-
szyny], automatyczne maszyny do czyszczenia, Czyszczenie [Maszyny 
i urządzenia do-] [elektryczne], elektryczne maszyny do polerowania 
podłóg, elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne pa-
rowe maszyny czyszczące, Maszyny czyszczące do basenów, Maszyny 
czyszczące poprzez ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłe-
go czyszczenia i wybielania, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, 
Maszyny do  czyszczenia dywanów, Maszyny do  czyszczenia i  mycia 
powierzchni zewnętrznych, Maszyny do  czyszczenia na  sucho, Ma-
szyny do  czyszczenia podłóg, Maszyny do  czyszczenia powierzchni 
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia 
przemysłowego, Maszyny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem 
szamponu], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszy-
ny do  czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny do  czysz-
czenia ulic z  własnym napędem, Maszyny do  mycia ciśnieniowego, 
Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotkowania, 
Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do mycia szkła, Maszyny do my-
cia szyb okien, Maszyny do polerowania podłóg, Maszyny do polero-
wania podłóg [elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], 
Maszyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowania, Maszy-
ny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego ścierania, Maszyny 
do  zamiatania ulic, Maszyny elektryczne do  czyszczenia dywanów 
[za  pomocą szamponu], Maszyny elektryczne do  czyszczenia dywa-
nów, Maszyny i  urządzenia do  czyszczenia [elektryczne], Maszyny 
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe 
do czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do od-
kurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszyny ssące 
do  oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty przemysłowe, Roboty 
do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty do czyszczenia podłóg 
[odkurzania], Roboty do czyszczenia do celów domowych, Odkurza-
cze roboty, Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowe-
go, Roboty samonapędowe do celów przemysłowych do stosowania 
w  pomieszczeniach, automatyczne urządzenia do  zamiatania base-
nów pływackich, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, 
automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, 
Czyszczenie basenów, Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czysz-
czenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budynków [powierzchni 
zewnętrznych], Czyszczenie budynków [wnętrz], Czyszczenie bu-
dynków zabrudzonych przez ptaki, Czyszczenie butów, Czyszczenie 

dywanów, Czyszczenie dywanów i  chodników, Czyszczenie elewacji 
budynków, Czyszczenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne 
[budynki], Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie 
powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie 
powierzchni ścian, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie 
wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych 
powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, 
Polerowanie (czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie han-
dlowych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji związa-
nych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków .

(111) 354748 (220) 2022 02 23 (210) 540228
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) LesZCZyŃsKI PIOTR, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWe kości i stawy
(540) 

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 44 Usługi medyczne .

(111) 354749 (220) 2022 01 10 (210) 538527
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) naTsU WORLD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) natsu Beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmety-
ki], Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  cery zmarszczko-
wej, Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum do twa-
rzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka 
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeża-
cze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zę-
bów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne prepa-
raty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do  depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne .

(111) 354750 (220) 2022 01 17 (210) 538755
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) KULIŚ MIROsłaW WyDaWnICTWO WesTa-DRUK, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impro TeaTR KOMeDII W łODZI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .13, 25 .05 .02, 25 .07 .20
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(510), (511) 41 Usługi w  zakresie prowadzenia teatru, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Realizacja przedstawień teatralnych, Wy-
stawianie spektakli teatralnych i muzycznych, Wystawianie spektakli 
rewiowych, Usługi rezerwacji miejsc na  spektakle, Usługi artystów 
estradowych, Obsługa sal teatralnych, Wynajmowanie sal teatral-
nych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów o tema-
tyce teatralnej .

(111) 354751 (220) 2022 01 31 (210) 539228
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) POLsKa agenCJa anTyDOPIngOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLaDa Polska agencja antydopingowa
(540) 

(591) biały, czerwony, szary
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 41 
Usługi edukacyjne i instruktażowe .

(111) 354752 (220) 2022 02 04 (210) 539556
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) URZĄD KOMIsJI naDZORU FInansOWegO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KnF CsIRT
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 24 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, etui na smartfo-
ny, Filmy rysunkowe animowane, grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Magnesy dekoracyjne, Maski ochronna, Pamięci 
zewnętrzne UsB, Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do  pobrania, Pliki graficzne do  pobierania, publikacje 
elektroniczne na  nośnikach, Podkładki pod myszy komputerowe, 
Pokrowce na  laptopy, Pokrowce na  smartfony, Oprogramowanie 
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do  pobrania, 16 
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, afisze plakaty, Broszury, gazety, 
Materiały drukowane, Materiały do  rysowania, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki naklejki [materia-
ły piśmienne], notatniki [notesy], Przyrządy do pisania, Czasopisma 
[periodyki], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
Papier w  arkuszach [artykuły piśmienne], Materiały do  pisania, 25 
Bandany na  szyję, Czapki [nakrycia głowy], Koszulki z  krótkim rę-
kawem, Krawaty, Opaski na głowę, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Chustki na głowę, skarpetki, szale, Pulowery, Pelerynki, Pa-
ski [odzież], Odzież, nakrycia głowy, 35 aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Badania opinii publicznej, 
Badania rynkowe, Usługi public relations, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], Rozpowszechnianie reklam, Reklamy telewizyjne, Reklamy 
radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Produkcja filmów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam .

(111) 354753 (220) 2022 02 08 (210) 539575
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28

(732) sZCZUTKOWsKI JaKUB, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WaRsOWIn
(510), (511) 33 Cydr słodki, Cydr wytrawny, Cydr, esencje i  ekstrakty 
alkoholowe, alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe ekstrakty owoco-
we, ekstrakty napojów alkoholowych, esencje alkoholowe, napoje 
alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), alkohol ryżowy, alkohole destylo-
wane, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka [likier], aperitify, Curaçao 
[likier], Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, galaretki z al-
koholem, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie 
nalewki, gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier z  czarnej 
porzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie kawy, Likiery za-
wierające śmietankę, alkohole wysokoprocentowe [napoje], absynt, 
aguardiente [wyroby spirytusowe z trzciny cukrowej], akvavit [wód-
ka], alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty 
ziołowe [homeishu], alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawiera-
jący wyciągi z mamushi-snake [mamushi-zake], alkohol wysokopro-
centowy z czerwonego żeń-szenia, arak, Baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), Brandy, Brandy do gotowania, Cachaca [brazylijski 
napój alkoholowy], Chiński biały napój alkoholowy [baiganr], Chiński 
mieszany napój wysokoprocentowy [wujiapie-jiou], Chiński napój 
alkoholowy warzony [laojiou], Chiński napój alkoholowy z  sorgo 
[gaoliang jiu], Chińskie alkohole wysokoprocentowe na bazie sorgo, 
Destylowane napoje, Destylowany alkohol wysokoprocentowy z ryżu 
[awamori], Wina musujące, Wino alkoholizowane, aperitify na bazie 
destylowanego napoju alkoholowego, Białe wino, Czerwone wino, 
grzane wino, Japońskie słodkie wina z winogron zawierające ekstrak-
ty z żeń-szenia i kory chinowca, Koreańskie tradycyjne wino ryżowe 
[makgeoli], Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, napoje 
na bazie wina, Owocowe wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn 
winogronowych], słodkie wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina de-
serowe, Wina grzane, Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, 
alkoholowe koktajle owocowe, aperitify na bazie napojów alkoholo-
wych, aperitify na bazie wina, gorzkie nalewki alkoholowe jako ape-
ritif, gotowe koktajle alkoholowe, gotowe koktajle na bazie wina, go-
towe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój 
alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Koktajle alkoholowe w formie 
schłodzonej żelatyny, Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mie-
szanki koktajli alkoholowych, napoje alkoholowe aromatyzowane, 
napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe na bazie her-
baty, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, napoje energetyczne zawierające alkohol .

(111) 354754 (220) 2022 02 13 (210) 539795
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) WyDaWnICTWO gOsPODaRCZe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WK testowane przez WIaDOMOŚCI KOsMeTyCZne
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 16 .03 .17
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bez-
pośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, 
Doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
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two w  zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, Indeksowanie stron internetowych w  celach handlo-
wych lub reklamowych, Informacja o  działalności gospodarczej, 
Kolportaż próbek, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towa-
rów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie 
reklam, sporządzanie indeksów informacji do  celów handlowych 
lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informa-
cji o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony interne-
towej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi public relations, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wy-
stawy w  celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organizowanie 
balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi reporterskie .

(111) 354755 (220) 2022 02 15 (210) 539903
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) TeMeTTU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gLOBaL WInDOW
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26 .04 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Rolety zewnętrz-
ne metalowe, Rolety okienne metalowe zewnętrzne, Moskitiery me-
talowe, Metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach, 
Metalowe żaluzje pionowe (zewnętrzne), 19 Okna winylowe, Okna 
szklane, Okna niemetalowe, Drzwi winylowe, Winylowe drzwi 
przesuwne, Drzwi niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i  osłony okienne, Rolety do  użytku zewnętrznego (niemetalowe 
nietekstylne), Rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe), Rolety (ze-
wnętrzne) nie z  tworzyw sztucznych, Moskitiery niemetalowe, Mo-
skitiery (niemetalowe) do okien, Moskitiery (niemetalowe) do drzwi, 
niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 20 Rolety okienne .

(111) 354756 (220) 2022 02 15 (210) 539909
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) VOLKsWagen FInanCIaL seRVICes POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOnOMIa BO saMOChÓD Ma DaWaĆ WOLnOŚĆ

(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 .03 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i  wodne, 35 
Reklama, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi prze-
twarzania danych [czynności biurowe], analizy kosztów i  statystyki 
odnośnie pojazdów, 36 analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Le-
asing finansowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finan-
sowanie], Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych 
za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań 
dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi ubezpieczenio-
we, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Zarządzanie finansami .

(111) 354757 (220) 2022 02 15 (210) 539910
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) VOLKsWagen FInanCIaL seRVICes POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOnOMIa BO saMOChÓD Ma DaWaĆ WOLnOŚĆ
(540) 

(591) granatowy
(531) 26 .03 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i  wodne, 35 
Reklama, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi prze-
twarzania danych [czynności biurowe], analizy kosztów i  statystyki 
odnośnie pojazdów, 36 analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Le-
asing finansowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finan-
sowanie], Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych 
za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań 
dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi ubezpieczenio-
we, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Zarządzanie finansami .

(111) 354758 (220) 2022 02 15 (210) 539937
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) TeMeTTU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarczyn (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26 .04 .03, 29 .01 .12
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(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Rolety zewnętrz-
ne metalowe, Rolety okienne metalowe zewnętrzne, Moskitiery me-
talowe, Metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach, 
Metalowe żaluzje pionowe (zewnętrzne), 19 Okna winylowe, Okna 
szklane, Okna niemetalowe, Drzwi winylowe, Winylowe drzwi 
przesuwne, Drzwi niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i  osłony okienne, Rolety do  użytku zewnętrznego (niemetalowe 
nietekstylne), Rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe), Rolety (ze-
wnętrzne) nie z  tworzyw sztucznych, Moskitiery niemetalowe, Mo-
skitiery (niemetalowe) do okien, Moskitiery (niemetalowe) do drzwi, 
niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 20 Rolety okienne .

(111) 354759 (220) 2022 02 21 (210) 540102
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) eFeKT KLIMasa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFeKT KLIMasa By LesZeK KLIMas
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .17
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i  napojów, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzę-
tu do podawania jedzenia i napojów, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt 
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowe-
go wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 44 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i  pielęgnacja urody istot ludz-
kich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi .

(111) 354760 (220) 2022 02 21 (210) 540113
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) DOBRZaŃsKa aRIaDna, sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FenIX Centrum Rozwoju i Zdrowia Psychicznego
(540) 

(531) 03 .07 .19, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, 44 Usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego, Badania w  celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia .

(111) 354761 (220) 2022 01 04 (210) 538387
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) nomad Foods europe Ipco Limited, Feltham (gB)
(540) (znak słowny)
(540) gReen CUIsIne
(510), (511) 29 Mrożone, gotowe i  zapakowane posiłki składające się 
głównie z warzyw, orzechów, zbóż, roślin strączkowych, soi, grzybów, 

jaj, serwatki, mleka, białka morskiego i/lub roślinnego, Mrożone, goto-
we i zapakowane posiłki wegetariańskie składające się głównie z wa-
rzyw, sera, fasoli, tofu, orzechów, zbóż, roślin strączkowych, soi, grzy-
bów, jaj, serwatki, mleka, białka morskiego i/lub roślinnego, Owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Przetworzone warzy-
wa i owoce, Burgery warzywne, Kiełbaski wegetariańskie, Pulpety we-
getariańskie, Tofu, soja [przetworzona], serwatka, Warzywa mrożone, 
Rośliny strączkowe, Mrożone gotowe mieszanki warzyw, orzechów, 
zbóż i/lub roślin strączkowych, Zupy, Falafel, Produkty spożywcze 
z białka roślinnego, Produkty spożywcze z białka orzechów, Produkty 
spożywcze z białka mleka, Produkty spożywcze z białka jaj, Produkty 
spożywcze z białka sojowego, Produkty spożywcze z białka serwatko-
wego, Produkty spożywcze z białka morskiego, Produkty spożywcze 
z białka grzybów, Rośliny strączkowe przetworzone, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa .

(111) 354762 (220) 2022 02 04 (210) 539528
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) gZyL ZBIgnIeW, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOsCO
(540) 

(591) złoty, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne .

(111) 354763 (220) 2022 02 16 (210) 539968
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) BRZOZnOWsKa Iga, ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeaUTIFUL Iga BRZOZnOWsKa
(540) 

(531) 26 .01 .01, 25 .01 .09, 26 .11 .01, 24 .09 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 41 nauczanie, Organizowanie i  prowadzenie pracowni 
specjalistycznych (szkolenia), Praktyka (kształcenie) [pokazy], 44 sa-
lony piękności .

(111) 354764 (220) 2022 02 16 (210) 539974
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) MaLInOWsKI MIChał sTORyTeLLeR MUseUM,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODWÓRKO WynaLaZCÓW
(510), (511) 28 Drewniane klocki do budowania, zabawki drewniane, 
zestawy do  zabawy, zestawy figurek do  zabawy, zestawy klocków 
zabawkowych do budowy, zestawy do wykonywania figurek do za-
bawy, zestawy kreatywne do  budowania i  konstruowania budowli 
zabawkowych dla dzieci, 41 edukacja przedszkolna, impresariat arty-
styczny, impresariat teatralny, informacja o edukacji, organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, koncerty muzyczne, malowanie twarzy, 
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montaż filmów, muzea, nauczanie, kształcenie głosu, kształcenie 
i szkolenia w zakresie muzyki i rozrywki, nauczanie przedszkolne, na-
uczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, 
obozy rekreacyjne, opracowywanie formatów dla programów tele-
wizyjnych, opracowywanie formatów do  filmów, opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników, organi-
zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja ak-
tywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja i prezentacja 
widowisk, organizacja i  przeprowadzenie aktywności kulturalnych, 
organizacja i  przeprowadzenie imprez rozrywkowych, organizacja 
warsztatów i  seminariów, organizacja szkoleń, organizacja przyjęć, 
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie festiwali, organizacja i prowadzenie wykładów, organizacja 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizacja imprez kulturalnych, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych, organizowanie rozrywki, organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, organizacja zajęć rekreacyjnych, pokazy edukacyjne, pro-
dukcja filmów i spektakli, produkcja nagrań muzycznych, produkcja 
przedstawień, produkcja teatralna, prowadzenie imprez kultural-
nych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie muzeów, 
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci .

(111) 354765 (220) 2022 01 20 (210) 538894
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) CenTRUM POsnanIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD FyRTeL #food #friends #fun
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie 
żywności, 39 Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spo-
życia przez restauracje, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
warsztatów kulinarnych, szkolenia kulinarne, Organizowanie imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Informowanie o  imprezach rozrywko-
wych i o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie zabaw i zawodów sportowych, Organizowanie zabaw przy 
muzyce, Prowadzenie klubów rozrywkowych i sportowych, Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów piękności, Usługi impresaryjne, Organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Parki rozrywki, Planowanie 
przyjęć w zakresie ich części rozrywkowej, Przedstawienia teatralne, 
Pokazy treningu, Tresura zwierząt, Usługi związane z organizacją wy-
poczynku, Reportaże fotograficzne, 43 Usługi związane z prowadze-
niem barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, Opieka nad dziećmi 
w klubach malucha, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem .

(111) 354766 (220) 2022 01 27 (210) 539165
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) DaRłÓWKO DeVeLOPMenT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRa MaR
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 .15 .24, 03 .09 .11, 03 .09 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, 
Budownictwo portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 354767 (220) 2022 02 10 (210) 539712
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) POC PaRTneRs POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaRT OF BaLTICa ROyaLe ResORT DaRłOWO
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 .15 .24, 04 .03 .01, 04 .03 .20, 03 .09 .11, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, 
Budownictwo portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 354768 (220) 2022 02 11 (210) 539812
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) gaJDa FILIP, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr . pen auto Microneedle system
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .01, 20 .01 .03, 19 .13 .01
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne .

(111) 354769 (220) 2022 02 01 (210) 539304
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) CIeRZan DaWID, Piastowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZesTRZeŃ
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(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 01 .05 .15, 03 .07 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredy-
tami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na  własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieru-
chomości], Inwestowanie kapitału w  nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nierucho-
mości [wycena], Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomo-
ści, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na  wy-
najem, Organizowanie umów dzierżawy i  najmu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku 
nieruchomego (nieruchomości), Planowanie inwestycji w nierucho-
mości, Pomoc w  zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
agencji nieruchomości w  zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w za-
kresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości, 42 Usługi projektowania wnętrz uwzględniające 
zasady feng shui, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz .

(111) 354770 (220) 2022 02 20 (210) 540065
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) FILhaRMOnIa PODKaRPaCKa IM . aRTURa MaLaWsKIegO 
W RZesZOWIe, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILhaRMOnIa PODKaRPaCKa IM . aRTURa MaLaWsKIegO 
W RZesZOWIe
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Bilety, Książki, Broszury, 35 Promo-
wanie koncertów muzycznych, 41 Biura rezerwacji biletów kon-

certowych, Koncerty muzyczne, Zarządzanie koncertami, Obsługa 
koncertów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Impresariat artystyczny, Usługi w zakresie muzycznych 
studiów nagrań, Produkcja muzyczna, Usługi festiwali muzycznych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Wynajem pomiesz-
czeń koncertowych, Publikowanie książek, Publikacja broszur .

(111) 354771 (220) 2022 02 22 (210) 540182
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) PRICeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRICeR
(510), (511) 36 skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, Pośrednictwo w  sprawach majątku nieruchomego, 
Usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych, Usługi w zakre-
sie wyceny nieruchomości i  majątku, Doradztwo finansowe, Usługi 
finansowe, Finansowa wycena nieruchomości .

(111) 354772 (220) 2022 02 22 (210) 540183
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) PenKaLa MałgORZaTa ŚWIaT InsPIRaCJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOOLFashIOn
(510), (511) 16 Kalendarze, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 
Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały drukowane i  artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 18 Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 Kubki, 
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie targów i  wystaw 
handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Tłumaczenia .

(111) 354773 (220) 2022 02 24 (210) 540280
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) WM .WRIgLey JR . COMPany, Chicago (Us)
(540) (znak słowny)
(540) Odzyskaj swój Błysk
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, guma do żucia, guma balonowa, 
Cukierki, Miętówki, Dropsy i pastylki do ssania .

(111) 354774 (220) 2022 02 04 (210) 539525
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) PInDUR PaWeł, Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soundscape
(540) 

(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 26 .02 .24
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Wy-
stawy sztuki, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i  sympozjów, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Organizowanie 
konkursów artystycznych, Impresariat artystyczny, Prowadzenie im-
prez kulturalnych, administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną, Warsztaty w  celach kulturalnych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do  celów kultu-
ralnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie 
zjazdów w celach kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych, Organizacja i przeprowadza-
nie aktywności kulturalnych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
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i kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Organi-
zowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizacja 
wystaw do  celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych .

(111) 354775 (220) 2022 01 20 (210) 538852
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) nOWICKI FILIP IChesTeR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IChesTeR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Lakiery do paznokci, Kremy kosmetyczne, My-
dła, szampony, Maski kosmetyczne, Preparaty do demakijażu, Farby 
do włosów, Odżywki do włosów, Proszki do prania, 35 Usługi handlu 
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu 
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie perfum, sprzedaż interne-
towa kosmetyków i  perfum, Reklama, Reklama za  pośrednictwem 
Internetu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem 
Internetu, aukcje internetowe .

(111) 354776 (220) 2022 01 27 (210) 539168
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) BIOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aLT
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Krople witaminowe .

(111) 354777 (220) 2022 02 01 (210) 539343
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) KLIMCZyK PaWeł geMOTIaL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JOBesTO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk 
pracy, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Rekruta-
cja personelu, Usługi rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie 
pracowników tymczasowych, Usługi informacyjne dotyczące stano-
wisk pracy i kariery zawodowej, Doradztwo w zakresie planowania 
kariery, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa 
pracy, Usługi planowania kariery, Wynajem przestrzeni reklamowych 
w  internecie na  potrzeby ogłoszeń o  pracę, Wyszukiwanie miejsc 
pracy, agencje pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i  rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące znalezienia pracy 
dla kadry pracowniczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, Organizo-
wanie i prowadzenie targów pracy, Usługi w zakresie relokacji pra-
cowników, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, 
Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi w  zakresie 
przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracow-
ników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i  rekrutacji 
personelu, Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
w  zakresie public relations, Usługi public relations, agencja public 
relations, Doradztwo w zakresie public relations, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracow-
ników, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Pro-
fesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Usługi reklamowe związane 
z  rekrutacją personelu, Dostarczanie informacji na  temat rekrutacji 
za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem i  zatrudniania, Rozpowszechnianie reklam, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Opra-
cowywanie CV dla osób trzecich, Doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, aktualizacja i  utrzymywanie danych w  kompute-
rowych bazach danych, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Po-
moc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca 
rekrutacji w  zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie infor-
macji o  zatrudnieniu, Doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi zarządzania 
społecznością online, Usługi online z  zakresu nawiązywania kon-
taktów biznesowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama 
w  Internecie dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Indeksowanie 
stron internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku w  Inter-
necie, Dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem 
stron internetowych, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, Opracowywanie katalogów, 
spisów w  celu publikacji w  Internecie, Udostępnianie katalogów 
[spisów] informacji handlowych online w  Internecie, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wyna-
jem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Organiza-
cja subskrypcji usług internetowych, Reklamy online, Publikowanie 
materiałów i  tekstów reklamowych, Reklama online za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w  internecie, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy .

(111) 354778 (220) 2022 01 09 (210) 538484
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) WyPyCh URsZULa LORgass, łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eLF MOnKey
(510), (511) 8 Broń sieczna i  obuchowa, sztućce, noże kuchenne 
i  przyrządy do  cięcia do  użytku kuchennego, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Broń biała [bocz-
na], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, harpuny, harpuny do łowienia 
ryb, Kastety, Miecze, noże do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pał-
ki policyjne, Pochwy do mieczy, szable, szable [miecze], sztylety, Tor-
by na noże, awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], awa-
ryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], awaryjne narzędzia 
wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], awaryjne rozwieraki do drzwi [na-
rzędzia ręczne], Młotki awaryjne, narzędzia ratownicze typu hooligan 
[halligan bar], narzędzia wyważeniowe [narzędzia ręczne], Przebijaki 
do  szyb, Widły do  tłumienia zamieszek, Zbijaki do  szyb, Dźwigniki 
ręczne [narzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany 
do wspinaczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzę-
dzia, grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japońskie no-
życzki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby do świdrów, łu-
parki do  drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], Lutownice 
nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [narzędzia ręczne], Maszynki 
do  strzyżenia do  użytku osobistego [elektryczne i  nieelektryczne], 
Moździerze i tłuczki, narzędzia do okrawania, noże, noże na użytek 
hobbystyczny, nożyce, łyżki szumówki [narzędzia ręczne], nożyce 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], nożyce uniwersalne, nożyczki, 
Ostrza nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia dla na-
rzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne nożyce, scyzo-
ryki z  wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści noży, stojaki na  na-
rzędzia, stojaki na  noże, Torby na  narzędzia [wyposażone], Torby 
na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, Uchwyty do noży-
czek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Komplety sztućców w pudełku, łyż-
ki stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe z two-
rzyw sztucznych, Otwieracze do  puszek [nieelektryczne], Rębaki 
[noże], sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, Broń biała, 
scyzoryki, Oprawki do narzynek, nożyczki kieszonkowe, Tasaki [noże], 
Widły [widły łopatkowe], Widły [narzędzia ręczne], Piły wzdłużne, Piły 
ręczne, Piły kabłąkowe, Piły [narzędzia ręczne], Piły [ręcznie obsługi-
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wane], Piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Lor-
netki, Futerały na lornetki, Lornetki na polowania, statywy trójnożne 
na  lornetki, Celowniki teleskopowe, Celowniki bombowe, Celowniki 
stabilizowane żyroskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Ce-
lowniki do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z so-
czewkami optycznymi, elektroniczne celowniki do  broni, Celowniki 
optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, Laserowe celow-
niki dla artylerii, elektroniczne celowniki dla artylerii, Laserowe celow-
niki do broni, Celowniki optyczne do łuków, Celowniki [teleskopowe] 
do broni naziemnej, Celowniki teleskopowe do broni palnej, Telesko-
powe celowniki do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, 
Celowniki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, La-
sery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralaktyczne, Tele-
skopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy zwierciadlane, gogle 
noktowizyjne, Urządzenia noktowizyjne, Lunety, Celownicze (Lunety-) 
do broni palnej, Lunety celownicze do broni palnej, Filtry podczerwie-
ni, Detektory podczerwieni, skanery podczerwieni, Termometry 
na  podczerwień, Kamery na  podczerwień, Piroelektryczne czujniki 
podczerwieni, aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne czujki pod-
czerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne detektory podczer-
wieni, aparatura optyczna na  podczerwień, Urządzenia do  detekcji 
podczerwieni, Urządzenia lokalizacyjne działające na  podczerwień, 
Urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień, Urządzenia na pod-
czerwień do  broni naprowadzającej, Urządzenia na  podczerwień 
do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczerwień do bro-
ni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry optyczne, Okulary optycz-
ne, Kondensory optyczne, Odbiorniki optyczne, skanery optyczne, 
Wizjery optyczne, Optyczne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki 
optyczne, Profilometry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, so-
czewki [szkła] optyczne, nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne 
czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urządzenia 
komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Optyczne urządze-
nia do monitoringu obiektów śledzonych, gogle, gogle ochronne, go-
gle z kamerą, Przyrządy obserwacyjne, Odzież ochronna [kuloodpor-
na], Odzież ochronna przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna 
o dużej widoczności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kulo-
odpornych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami 
lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami 
lub urazami], Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki 
odporne na  kłucie, Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, 
Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez wypadkami 
i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, Obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub 
urazami, Obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie 
ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne zapo-
biegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne przeciw napro-
mieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, Obuwie 
chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, kabury, magazynki i  naboje 
do  broni i  amunicji, amunicja, amunicja do  broni palnej, amunicja 
do broni ręcznej, amunicja do strzelb, Broń [urządzenia], Broń pneu-
matyczna, Broń przewodząca energię elektryczną (CeW), Broń ręczna, 
Broń sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni artyle-
ryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do  broni palnej [inne niż 
optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, Celowniki niete-
leskopowe, Celowniki otwarte do broni palnej, Celowniki, inne niż te-
leskopowe, do broni palnej, Części broni, Części składowe broni, De-
tonatory dymu, Działa, Działa polowe, ekstraktory do  pękniętych 
łusek, Formy do  kul, Kula pneumatyczna, Kule do  karabinów, Kurki 
do broni, ładownice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Lu-
sterka celownicze do broni, Miotacze ognia [broń], naboje zawierają-
ce dym, łuski do  śrutu, łuski nabojowe, Oszczepy [broń], Pistolety 
obezwładniające [paralizatory], Pistolety pneumatyczne [wiatrówki], 
Pociski [broń], Pociski manewrujące, Przeciwpancerne pociski zapala-
jące, siłowniki będące elementami broni, strzelby sportowe, Śrut oło-
wiany, Śrut ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do  broni palnej, 
Śruciny do  wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządzenia 
celownicze do broni palnej [inne niż teleskopowe], Urządzenia deto-
nacyjne do  wysadzania min podwodnych, Wiatrówki, Wiatrówki 

[broń], Wieże działowe, Wyciory do broni ręcznej, Wyciągi do nabo-
jów, Wypełniacze nabojów, Zapadki, urządzenia unieruchamiające 
[części blokady na spust broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na na-
boje śrutowe, ładownice na  naboje śrutowe, aerozole do  osobistej 
obrony, narzędzia do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, 
Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amunicja, Fute-
rały na  broń do  broni palnej, Podstawy pod broń palną, Pokrowce 
na broń palną, Pochwy na broń palną, Celowniki (inne niż teleskopo-
we), Osłony na celowniki do broni palnej, automatyczne pistolety, Pi-
stolety startowe, Futerały [walizki] na  pistolety, Karabiny [Lusterka 
celownicze do-], 22 namioty, namioty kempingowe, namioty natry-
skowe, namioty do wspinaczki górskiej, namioty [nie do celów kem-
pingowych], namioty do użytku w wędkarstwie, namioty do celów 
wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki i sznury, Liny, sznurki, 
niemetalowe sznury, Plandeki, markizy, namioty i  niedopasowane 
pokrycia, Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 
nieprzemakalne osłony na  śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] 
z  tkanin, Torby służące do  przechowywania, Worki, Torby z  siatki 
do  przechowywania, Woreczki do  przechowywania obuwia, Worki 
wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory kempingo-
we, Torby na  śpiwory [specjalnie przystosowane], siatki chroniące 
przed owadami .

(111) 354779 (220) 2022 01 09 (210) 538483
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) WyPyCh URsZULa LORgass, łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aRTeMIs
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże kuchenne i przy-
rządy do cięcia do użytku kuchennego, narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Broń biała [boczna], Bagnety 
[miecze], Dzidy, włócznie, harpuny, harpuny do łowienia ryb, Kastety, 
Miecze, noże do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pałki policyjne, 
Pochwy do  mieczy, szable, szable [miecze], sztylety, Torby na  noże, 
awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], awaryjne narzę-
dzia tnące [narzędzia ręczne], awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [na-
rzędzia ręczne], awaryjne rozwieraki do  drzwi [narzędzia ręczne], 
Młotki awaryjne, narzędzia ratownicze typu hooligan [halligan bar], 
narzędzia wyważeniowe [narzędzia ręczne], Przebijaki do szyb, Widły 
do tłumienia zamieszek, Zbijaki do szyb, Dźwigniki ręczne [narzędzia 
ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany do  wspinaczki gór-
skiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzędzia, grzechotki [na-
rzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japońskie nożyczki zaciskowe [ja-
pońskie nożyczki do  nici], Korby do  świdrów, łuparki do  drewna 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, 
Mieszadła [narzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobi-
stego [elektryczne i  nieelektryczne], Moździerze i  tłuczki, narzędzia 
do okrawania, noże, noże na użytek hobbystyczny, nożyce, łyżki szu-
mówki [narzędzia ręczne], nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
nożyce uniwersalne, nożyczki, Ostrza nożyc, Pasy na narzędzia, Pomp-
ki ręczne, Przedłużenia dla narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcz-
nych, Ręczne nożyce, scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rę-
kojeści noży, stojaki na narzędzia, stojaki na noże, Torby na narzędzia 
[wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, 
Uchwyty do  nożyczek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Komplety sztuć-
ców w  pudełku, łyżki stołowe ze  stali nierdzewnej, łyżki, widelce 
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelek-
tryczne], Rębaki [noże], sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Ba-
gnety, Broń biała, scyzoryki, Oprawki do narzynek, nożyczki kieszon-
kowe, Tasaki [noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [narzędzia ręczne], 
Piły wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, Piły [narzędzia ręczne], Piły 
[ręcznie obsługiwane], Piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Pistolety [narzędzia ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzą-
ce, wykrywające, monitorujące i  kontrolujące, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Lornetki, Futerały na  lornetki, Lornetki na  polowania, 
statywy trójnożne na  lornetki, Celowniki teleskopowe, Celowniki 
bombowe, Celowniki stabilizowane żyroskopem, Celowniki optyczne 
[teleskopowe], Celowniki do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, 
Celowniki z soczewkami optycznymi, elektroniczne celowniki do bro-
ni, Celowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, La-
serowe celowniki dla artylerii, elektroniczne celowniki dla artylerii, La-
serowe celowniki do broni, Celowniki optyczne do  łuków, Celowniki 
[teleskopowe] do  broni naziemnej, Celowniki teleskopowe do  broni 
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palnej, Teleskopowe celowniki do  broni palnej, Celowniki optyczne 
do broni krótkiej, Celowniki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojo-
wego, Lasery, Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy pa-
ralaktyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy 
zwierciadlane, gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyjne, Lunety, 
Celownicze (Lunety-) do broni palnej, Lunety celownicze do broni pal-
nej, Filtry podczerwieni, Detektory podczerwieni, skanery podczer-
wieni, Termometry na  podczerwień, Kamery na  podczerwień, Piro-
elektryczne czujniki podczerwieni, aktywne czujniki podczerwieni, 
Pasywne czujki podczerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne 
detektory podczerwieni, aparatura optyczna na  podczerwień, Urzą-
dzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia lokalizacyjne działające 
na  podczerwień, Urządzenia zdalnego sterowania na  podczerwień, 
Urządzenia na  podczerwień do  broni naprowadzającej, Urządzenia 
na podczerwień do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na pod-
czerwień do broni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry optyczne, 
Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbiorniki optyczne, skane-
ry optyczne, Wizjery optyczne, Optyczne nadajniki, Wzierniki optycz-
ne, Czujniki optyczne, Profilometry optyczne, Optyczne elementy po-
miarowe, soczewki [szkła] optyczne, nadajniki-odbiorniki optyczne, 
Optyczne czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne 
urządzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Optycz-
ne urządzenia do  monitoringu obiektów śledzonych, gogle, gogle 
ochronne, gogle z kamerą, Przyrządy obserwacyjne, Odzież ochronna 
[kuloodporna], Odzież ochronna przeciw promieniowaniu, Odzież 
ochronna o dużej widoczności, Odzież ochronna wykonana z materia-
łów kuloodpornych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub 
urazami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub 
urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadka-
mi lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami], Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kami-
zelki odporne na  kłucie, Kominiarki ognioodporne, Kominiarki 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne, Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i  ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne chroniące przed wy-
padkami lub urazami, Obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub ura-
zom], Obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie 
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne 
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed wypadka-
mi, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, kabury, magazynki 
i naboje do broni i amunicji, amunicja, amunicja do broni palnej, amu-
nicja do  broni ręcznej, amunicja do  strzelb, Broń [urządzenia], Broń 
pneumatyczna, Broń przewodząca energię elektryczną (CeW), Broń 
ręczna, Broń sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni 
artyleryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej [inne niż 
optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, Celowniki nietele-
skopowe, Celowniki otwarte do broni palnej, Celowniki, inne niż tele-
skopowe, do broni palnej, Części broni, Części składowe broni, Detona-
tory dymu, Działa, Działa polowe, ekstraktory do  pękniętych łusek, 
Formy do kul, Kula pneumatyczna, Kule do karabinów, Kurki do broni, 
ładownice na  śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Lusterka ce-
lownicze do  broni, Miotacze ognia [broń], naboje zawierające dym, 
łuski do śrutu, łuski nabojowe, Oszczepy [broń], Pistolety obezwład-
niające [paralizatory], Pistolety pneumatyczne [wiatrówki], Pociski 
[broń], Pociski manewrujące, Przeciwpancerne pociski zapalające, si-
łowniki będące elementami broni, strzelby sportowe, Śrut ołowiany, 
Śrut ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do  broni palnej, Śruciny 
do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządzenia celownicze 
do  broni palnej [inne niż teleskopowe], Urządzenia detonacyjne 
do wysadzania min podwodnych, Wiatrówki, Wiatrówki [broń], Wieże 
działowe, Wyciory do broni ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze 
nabojów, Zapadki, urządzenia unieruchamiające [części blokady 
na spust broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, ła-
downice na naboje śrutowe, aerozole do osobistej obrony, narzędzia 
do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, Broń, Broń ręczna 
[broń palna], Instalacje broni, Broń i amunicja, Futerały na broń do bro-
ni palnej, Podstawy pod broń palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy 
na broń palną, Celowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki 
do broni palnej, automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały 
[walizki] na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do-], 22 namioty, 
namioty kempingowe, namioty natryskowe, namioty do wspinaczki 
górskiej, namioty [nie do celów kempingowych], namioty do użytku 
w  wędkarstwie, namioty do  celów wspinaczkowych lub kempingo-

wych, Liny, linki i sznury, Liny, sznurki, niemetalowe sznury, Plandeki, 
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pakowa-
nia, przechowywania i transportu, nieprzemakalne osłony na śpiwór, 
Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby służące do przechowy-
wania, Worki, Torby z siatki do przechowywania, Woreczki do przecho-
wywania obuwia, Worki wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpi-
wory, Śpiwory kempingowe, Torby na  śpiwory [specjalnie 
przystosowane], siatki chroniące przed owadami .

(111) 354780 (220) 2021 12 20 (210) 537950
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) sOPIŃsCy UPRaWa PIeCZaReK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wólka Kobyla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rośniemy dla Ciebie
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 31 Pieczarki świeże .

(111) 354781 (220) 2021 12 20 (210) 537956
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) RÓŻeK MaTeUsZ 2TUR, Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2TUR
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 27 .07 .25, 03 .04 .04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: czujniki ruchu, 
łączniki elektroniczne, gniazda przełączające [elektryczne], elek-
tryczne gniazda wtyczkowe, osłony na  kable elektryczne, osłony 
do gniazdek elektrycznych, wtyczki, gniazdka elektryczne, wtyczki, 
gniazdka i inne kontakty elektryczne, skrzynki rozgałęźne [elektrycz-
ność], przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, przedłu-
żacze, przewody elektryczne, puszki przyłączeniowe [elektryczność], 
skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], złączki do  przewodów 
elektrycznych, puszki elektroinstalacyjne, dzwonki alarmowe elek-
tryczne, mierniki napięcia, próbniki napięcia, regulatory napięcia, 
osprzęt do  oświetlenia ściennego [przełączniki], metalowe syfony 
kanalizacyjne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wystawowe, 
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyj-
ne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie na-
strojowe LeD, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy wiszące, 
lampy oświetleniowe, lampy ścienne, lampy elektryczne, lampy sto-
łowe, lampy biurkowe, lampy LeD, lampy podłogowe, lampy (urzą-
dzenia oświetleniowe), żarówki oświetleniowe, żarówki i  akcesoria 
do  nich, abażury, podstawy lamp, kuliste klosze do  lamp, osprzęt 
oświetleniowy, oprawy, obudowy i  osłony do  oświetlenia, przewo-
dy świetlne do  celów oświetleniowych, latarki, zawory [akcesoria 
hydrauliczne], armatury łazienkowe, armatury grzewcze, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, umywal-
ki łazienkowe, wanny, wyposażenie wanien łazienkowych, toalety, 
niemetalowe parawany do  brodzików prysznicowych, metalowe 
ścianki [parawany] do  wanien z  prysznicem, kabiny prysznicowe, 
brodziki, konwektory [grzejniki], grzejniki łazienkowe, grzejniki ga-
zowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie prysznicowe, 
zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, taśmy izolacyjne, syfony 
kanalizacyjne na deszczówkę, nie z metalu, meble łazienkowe, Usłu-
gi agencji marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Opracowywanie i reali-
zacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Usługi doradcze 
i  konsultingowe w  zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 
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Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju kon-
cepcji reklamowych, Usługi konsultingowe w  zakresie marketingu 
internetowego, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi re-
klamowe, promocyjne i  marketingowe, Usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradztwa w zakresie public 
relations, Doradztwo w  zakresie zarządzania własnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Organizowanie pre-
zentacji osób w celach biznesowych, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biz-
nesowych, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Dostarczanie biznesowych i handlowych infor-
macji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Planowa-
nie działalności gospodarczej, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w za-
kresie reklamy, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Pośrednictwo w  działalności handlowej dla 
osób trzecich, Świadczenie pomocy w  zakresie działalności gospo-
darczej, Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, 
37 Malowanie, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
Usługi w  zakresie remontów budynków, Malowanie natryskowe, 
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Tynkowanie, 
Układanie parkietów, Układanie sufitów, Usługi budowlane, Usługi 
hydrauliczne, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi wykonaw-
ców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie 
płyt gipsowych, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych .

(111) 354782 (220) 2021 12 29 (210) 538234
(151) 2022 06 27 (441) 2022 02 14
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COLFaRM sPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 MaX CaRe
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 24 .15 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety, Tabletki witaminowe, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające organizm w  nie-
zbędne witaminy i mikroelementy .

(111) 354783 (220) 2017 03 07 (210) 468522
(151) 2022 06 30 (441) 2017 04 18
(732) P .B .W .C . sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Potrzanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIT BULL WesT COasT sInCe eIghTy nIne
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .12, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .04 .02, 
26 .04 .09, 27 .05 .01

(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, odżywcze suplementy diety, 
nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, dodatki witamino-
we, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplemen-
ty diety, preparaty multiwitaminowe, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, suplementy diety stosowane w celu utrzy-
mania właściwej masy ciała, suplementy diety zawierające aminokwasy, 
suplementy diety zawierające hydroksymetylomaślan, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające węglowodany, suple-
menty diety zawierające maltodekstryny, suplementy diety z ekstraktów 
roślinnych, suplementy diety, przeciwutleniające i adaptogenne, suple-
menty diety zawierające karnitynę, suplementy diety zawierające kreaty-
nę, stymulujące dodatki odżywcze na bazie kofeiny, suplementy diety 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, suplementy diety wy-
sokobiałkowe, suplementy diety wysokowęglowodanowe, suplementy 
diety białkowo-węglowodanowe, suplementy diety dla sportowców, 25 
nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 29 kon-
centraty i odżywki wysokobiałkowe będące produktami spożywczymi, 
koncentraty i  odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, so-
lami mineralnymi i  aminokwasami będące produktami spożywczymi, 
mieszanki odżywcze do picia, na bazie serwatki do stosowania jako za-
mienniki posiłków, 30 mieszanki odżywcze do picia, na bazie węglowo-
danów do stosowania jako zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki 
węglowodanowe i  wysokoenergetyczne będące produktami spożyw-
czymi, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące 
produktami spożywczymi, 32 napoje izotoniczne, napoje proteinowe 
i węglowodanowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej 
takich towarów jak: nakrycia głowy, obuwie, odzież, usługi w  zakresie 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej takich towarów jak: artykuły i  sprzęt 
sportowy, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: suplementy 
diety dla sportowców, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: 
białkowe suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, odżywcze suplementy diety, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, dodatki witaminowe, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suple-
menty diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, prepa-
raty multiwitaminowe, napoje witaminizowane, napoje z  dodatkami 
dietetycznymi, suplementy diety stosowane w celu utrzymania właści-
wej masy ciała, suplementy diety zawierające aminokwasy, suplementy 
diety zawierające hydroksymetylomaślan, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające węglowodany, suplementy diety 
zawierające maltodekstryny, suplementy diety z ekstraktów roślinnych, 
suplementy diety przeciwutleniające i adaptogenne, suplementy diety 
zawierające karnitynę, suplementy diety zawierające kreatynę, stymu-
lujące dodatki odżywcze na  bazie kofeiny, suplementy diety do  picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, suplementy diety wysokobiał-
kowe, suplementy diety wysokowęglowodanowe, suplementy diety 
białkowo-węglowodanowe, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe bę-
dące produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące 
produktami spożywczymi, mieszanki odżywcze do picia na bazie serwat-
ki do stosowania jako zamienniki posiłków, mieszanki odżywcze do pi-
cia na  bazie węglowodanów do  stosowania jako zamienniki posiłków, 
koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne będące 
produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wy-
sokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i ami-
nokwasami będące produktami spożywczymi .

(111) 354784 (220) 2019 03 13 (210) 497158
(151) 2022 06 30 (441) 2019 08 05
(732) IBC InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brave
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 01 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 usługi doradztwa w  zakresie zarządzania, organizo-
wania i  prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania 
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarzą-
dzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie 
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamo-
wych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama 
korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w  sprzedaży 
hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprze-
daż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepo-
wych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji han-
dlowej, prezentowanie w mediach produktów dla handlu detaliczne-
go, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, po-
zyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
i  sortowanie danych w  bazach danych, obróbka tekstów reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie 
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia rekla-
mowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za  pośrednictwem sieci komputero-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów re-
klamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów 
i  wystaw w  celach handlowych i  reklamowych, kolportaż próbek 
reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, 
doradztwo handlowe, przygotowywanie i  prowadzenie kampanii 
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalno-
ściowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów 
reklamowych wspomagających sprzedaż w  punkcie handlowym, 
rozdawanie materiałów reklamowych w  punkcie sprzedaży, wyna-
jem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie 
produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednic-
two pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych 
i  reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób 
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi re-
klamowe, mailing dla celów reklamowych-komunikacja elektronicz-
na, 38 usługi w  zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych 
i  obrazowych za  pośrednictwem terminali komputerowych i  sieci 
internetowej, usługi w  zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania 
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, 
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferen-
cji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do za-
sobów muzycznych, filmowych i  zbiorów obrazów w  sieci interne-
towej, 39 usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego, 
organizowania podróży, usługi organizowania wycieczek i zwiedza-
nia turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym, przewóz 
bagaży, rezerwacja miejsc na  podróż, rezerwowanie miejsc na  wy-
cieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie ło-
dzi i żaglówek, wypożyczanie skafandrów dla nurków, rejsy statkami 
wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 
usługi edukacyjne, usługi w zakresie prowadzenia działalności szko-
leniowej, doskonalenie zawodowe, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i  sympo-
zjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych, 
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez 
integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie 
wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów 
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sporto-
we, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, 
usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi związane z  organizacją wypoczynku, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozryw-
kowego, organizowanie konkursów o  charakterze edukacyjnym 
i  rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w  pomieszcze-
niach halowych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, 

organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki 
rozrywki, udostępnianie sprzętu do  karaoke, wynajmowanie tere-
nów o  przeznaczeniu sportowym i  rozrywkowym, wynajmowanie 
kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygo-
towywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie 
scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcją filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych 
i telewizyjnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebie-
gu przyjęć, sporządzanie napisów dla filmów w  wersji oryginalnej, 
sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia nagrań, 
tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe .

(111) 354785 (220) 2021 11 18 (210) 536603
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) gRUPa WILMaR MaReK WILCZyŃsKI  
sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Żórawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Białka do użytku w przemyśle, Białko roślinne do celów 
przemysłowych, Proteiny do użytku w procesie produkcji, Białka roślin-
ne jako surowce, Białka spożywcze jako surowce, Proteiny dla przemy-
słu spożywczego, Białko stosowane w produkcji kosmetyków, Białka 
roślinne do  użytku w  produkcji artykułów spożywczych, suplemen-
tów diety, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i chemicznych, 
Białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał surowy], 
Koncentraty białek roślinnych do użytku przemysłowego, Izolaty bia-
łek roślinnych do użytku przemysłowego, Dodatki chemiczne używa-
ne w produkcji żywności, napojów, kosmetyków, suplementów diety, 
produktów farmaceutycznych i  chemicznych, Dodatki chemiczne 
do paliwa, substancje chemiczne do konserwowania żywności, Pro-
dukty uboczne procesów obróbki roślin oleistych do celów przemy-
słowych, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Paliwa, Paliwa olejowe 
przemysłowe, Paliwa ze  źródeł biologicznych, biopaliwa, Biodiesel, 
Środki polepszające spalanie [oleje], Oleje roślinne do celów przemy-
słowych, Olej rzepakowy do celów przemysłowych, 5 Białkowe suple-
menty diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki 
dietetyczne do użytku medycznego, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Koncentraty i izolaty białek roślinnych do użytku w suple-
mentach diety, Koncentraty i izolaty białek roślinnych do użytku jako 
dodatek do żywności dietetycznej, substancje dietetyczne w postaci 
koncentratów i  izolatów białek roślinnych przystosowane do  celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla zwie-
rząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Dodatki do  żywności dla 
zwierząt w postaci koncentratów i  izolatów białek roślinnych do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, 29 Oleje 
spożywcze, Tłuszcze jadalne, Produkty spożywcze w  postaci białek 
roślinnych i izolatów białek roślinnych, Proteiny i preparaty proteino-
we do celów konsumpcyjnych, Przetworzone rośliny oleiste, Produkty 
żywnościowe z  białek roślinnych i  produkty spożywcze zawierające 
białka roślinne, Koncentraty i  izobaty białek roślinnych jako dodatek 
do  żywności, Formowane teksturowane białko roślinne do  użytku 
jako substytut mięsa, 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze 
zawierające białka roślinne, Mąka, Przetworzone zboża, Batony prote-
inowe do celów niemedycznych, Batony zbożowe, Koncentraty i izo-
baty białek roślinnych jako dodatek do wypieków, makaronów i wyro-
bów cukierniczych, 31 Pasze dla zwierząt, Makuchy, Makuchy rzepaku 
dla bydła, Pasze wzbogacone białkiem roślinnym, Karmy dla zwierząt, 
Proteiny do żywności dla zwierząt, Białka roślinne, koncentraty białek 
roślinnych i izolaty białek roślinnych jako pokarm dla zwierząt, Białka 
roślinne, koncentraty białek roślinnych i izolaty białek roślinnych jako 
dodatek do karm i pasz dla zwierząt .
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(111) 354786 (220) 2021 12 01 (210) 537176
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) KOLanKO PIOTR, Jasło (PL);
gaJDZIsZeWsKa aDRIanna, Bukowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWIaTy PaPROCI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 05 .05 .20, 26 .05 .04, 19 .03 .25
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble do wnętrz, Meble do-
mowe, biurowe i ogrodowe, Meble do wyposażenia sklepów, skła-
dane stoiska ekspozycyjne, stoiska do wystawiania towaru, stoiska 
wystawowe, Ozdobne rzeźby wykonane z  gipsu, Ozdobne rzeźby 
wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z  tworzyw sztucznych, De-
koracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], 
Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Figur-
ki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane z cemen-
tu gipsowego, Figury z tworzyw sztucznych, Rzeźby z gipsu, Rzeźby 
wykonane z drewna .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354787 (220) 2021 12 30 (210) 538279
(151) 2022 06 30 (441) 2022 02 07
(732) FORD POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) go FORD go eLeCTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i  akce-
soria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów .

(111) 354788 (220) 2021 12 10 (210) 537576
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WĄsIKIeWICZ DaRIUsZ, WĄsIKIeWICZ RaDOsłaW, 
WĄsIKIeWICZ MaTeUsZ asePTa sPÓłKa CyWILna,  
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PajączekV11
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki 
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki ete-
ryczne, esencje eteryczne, Olejki eteryczne, naturalne olejki eterycz-
ne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne 
do  użytku osobistego, Olejki naturalne do  celów kosmetycznych, 
Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów ko-
smetycznych, Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, Ro-
ślinne olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eteryczne, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszcze-
nia i  odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, aerozole 
czyszczące, naturalne olejki do  celów oczyszczających, Mydła 
do użytku domowego, Płyny do mycia, Preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełna do celów 
kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasącza-

ne płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami ko-
smetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmety-
ki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmety-
ki organiczne, Kosmetyki w  formie olejków, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nie-
lecznicze preparaty do  masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, 
nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do  celów kosmetycznych, 
Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki i płyny do ma-
sażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty ko-
smetyczne do  pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do  twarzy, 
Wata kosmetyczna, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosme-
tycznych, aerozole do  gardła [nielecznicze], Dentystyczne płyny 
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Kremy wybiela-
jące do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki 
stomatologiczne, nielecznicze płyny do  płukania ust, nielecznicze 
środki do mycia zębów, Odświeżacze oddechu, Odświeżacze odde-
chu, nie do celów medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia 
zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia zębów, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, 
Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  kąpieli, Preparaty 
do  włosów, Preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, Kremy 
do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kojące do  użytku kosmetycznego, Maseczki 
do twarzy i ciała, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko 
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiran-
ty w  aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do  stóp, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Dezodoranty przeciwpotne, Mydło dezodory-
zujące, nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Pre-
paraty przeciwpotne, Kremy pod prysznic, Mydła, Mydła do rąk, My-
dła do  twarzy, Mydła nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła 
toaletowe, Mydła w  płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzu-
pełniające do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk, 
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod prysz-
nic nie do celów medycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Żele 
pod prysznic, Balsam do ciała, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, 
Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pie-
lęgnacji skóry, Krem do rak, Krem do twarzy, Kremy dermatologiczne 
[inne niż lecznicze], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kre-
my do  ciała, Kremy do  aromaterapii, Kremy do  demakijażu, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilża-
jące, Kremy oczyszczające, Kremy samoopalające, Maści [nieleczni-
cze], Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maski do twarzy, Maski 
kosmetyczne, Masło do ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, 
Mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do cia-
ła, Odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
nielecznicze preparaty do  pielęgnacji skóry, Odżywki do  paznokci, 
Olejki do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do  opalania, Olejki 
do ciała w sprayu, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki oczyszcza-
jące, Opakowania uzupełniające do  dozowników, zawierające pro-
dukty do mycia ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników za-
wierające krem do  twarzy, Peelingi złuszczające do  ciała, Pianka 
do czyszczenia, Płyn do golenia, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny 
do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny oczyszczające, Preparaty 
do opalania, Preparaty do zmywania twarzy, Przeciwtrądzikowe środ-
ki myjące, kosmetyczne, Pudry do stóp [nielecznicze], serum do twa-
rzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, Środki do oczyszczania 
skóry twarzy, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki oczyszczające 
skórę, Toniki do skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Wazelina kosme-
tyczna, Zapachowe kremy do ciała, Żel do paznokci, Żele do opalania, 
Żele do  twarzy, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele oczyszczające, 
Zmywacze do paznokci, Balsam do włosów, Balsam odżywczy, Farby 
do włosów, Kosmetyki do włosów, Kremy odżywcze, Lakier do wło-
sów, Maskara do  włosów, Odżywki do  włosów, Olejek do  włosów, 
Pianka do włosów, Płyny do włosów, Preparaty do barwienia włosów, 
Preparaty do  kręcenia włosów, szampon do  włosów, szampony, 
szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony 
z odżywką do włosów, Tonik do włosów, 5 Preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, su-
plementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty i  artykuły 
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dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do płuka-
nia ust, Lecznicze płyny do  płukania jamy ustnej, Lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny do płukania jamy ustnej do celów me-
dycznych, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania ust do użytku me-
dycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Preparaty farmaceutyczne 
do  celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do  leczenia jamy 
ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i odkaża-
jące, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do hi-
gieny osobistej, higieniczne środki nawilżające, Lecznicze suche 
szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty hi-
gieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty 
oczyszczające, antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki 
do  celów medycznych, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek 
do mycia rąk, Maści antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do de-
zynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, Środki 
odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, substancje ste-
rylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe su-
plementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do  celów medycznych, Dietetyczne 
środki spożywcze do  celów medycznych, Dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Do-
datki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witami-
nowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki 
do  żywności do  celów niemedycznych, herbata lecznicza, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witamino-
we, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące su-
plementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżyw-
czymi, Mieszanki do  picia w  proszku będące suplementami diety 
o  smaku owocowym, Mięta do  celów farmaceutycznych, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do  celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane 
w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witami-
nami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, no-
śniki uwalniające substancje czynne w  formie rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwia-
jących uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do  picia do  stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suple-
menty diety, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty dietetyczne 
dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty 
dietetyczne i  odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nu-
traceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty wita-
minowe, Preparaty stosowane jako dodatki do  żywności dla ludzi 
[lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm 
w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Probiotyki (suplementy), 
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze, Prze-
ciwutleniacze do  użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do  użytku 
dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów 
dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do  celów leczniczych, suplementy diety do  użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, suplementy diety w  płynie, suplementy mineralne 
do  żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescen-
tów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z mine-
rałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Żywność dla diet medycznych, 
Żywność homogenizowana przystosowana do  celów medycznych, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych .

(111) 354789 (220) 2021 12 10 (210) 537577
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WĄsIKIeWICZ DaRIUsZ, WĄsIKIeWICZ RaDOsłaW, 
WĄsIKIeWICZ MaTeUsZ asePTa sPÓłKa CyWILna,  
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UrinoseptU89
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły higieniczne, Preparaty i  artykuły 
medyczne i  weterynaryjne, suplementy diety i  preparaty dietetycz-
ne, Lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Płyny do  płukania ust, 
Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, substancje chłonne do  higieny osobistej, higieniczne 
środki nawilżające, Lecznicze suche szampony, Preparaty chemiczne 
do celów sanitarnych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty 
higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, anty-
septyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgna-
cji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, Chus-
teczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki 
odkażające, Leczniczy środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, na-
sączone chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty do  dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, 
spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki odkażające do użyt-
ku domowego, substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do ce-
lów medycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, 
Dodatki dietetyczne do  użytku medycznego, Dodatki dietetyczne 
w  formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i  mi-
neralne, Dodatki witaminowe w  płynie, ekstrakty z  kory do  użytku 
nutraceutycznego, Dodatki do  żywności do  celów niemedycznych, 
herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane do  celów 
medycznych, Krople witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, 
Mieszanki do  picia będące suplementami diety, Mieszanki do  picia 
w  proszku z  dodatkami odżywczymi, Mieszanki do  picia w  proszku 
będące suplementami diety o  smaku owocowym, Mięta do  celów 
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplemen-
ty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, 
Mleczko pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki witamino-
we, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami 
dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w  formie roz-
puszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
czych, Odżywcze mieszanki do  picia do  stosowania jako zamienniki 
posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzie-
ci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetycz-
ne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne 
dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do  celów medycznych, Przeciw-
utleniacze, Przeciwutleniacze do  użytku leczniczego, Przeciwutle-
niacze do  użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z  ziół, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, 
skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla lu-
dzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplemen-
ty diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające 
kondycję i  wytrzymałość, suplementy diety w  płynie, suplementy 
mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy wita-
minowe w  postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, su-
plementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i prepa-
raty witaminowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność 
dietetyczna do  celów leczniczych, Żywność dla diet medycznych, 
Żywność homogenizowana przystosowana do  celów medycznych, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych .
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(111) 354790 (220) 2021 12 13 (210) 537636
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) agORa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agenCJa wyborcza .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Kompu-
terowe bazy danych, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 16 
Materiały drukowane, albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, 40 
Obróbka zdjęć fotograficznych, Drukowanie, wywoływanie zdjęć 
i filmów, Powielanie nagrań audio i video, 41 Udostępnianie zdjęć on-
line nie do pobrania, edycja zdjęć, Usługi z zakresu bibliotek online, 
mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostęp-
niających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci 
komputerowej online, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi biblioteki fotograficznej, 
42 Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicz-
nej, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywa-
nia zdjęć cyfrowych, 45 Licencjonowanie praw związanych z wyko-
rzystywaniem zdjęć [usługi prawne] .

(111) 354791 (220) 2021 12 13 (210) 537639
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) agORa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aw
(540) 

(591) czerwony, czarny, jasnoszary
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Kompu-
terowe bazy danych, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 16 
Materiały drukowane, albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, 40 
Obróbka zdjęć fotograficznych, Drukowanie, wywoływanie zdjęć 
i  filmów, 41 Udostępnianie zdjęć online nie  do  pobrania, edycja 
zdjęć, Usługi z  zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie 
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazy-
ny, zdjęcia i  obrazy za  pośrednictwem sieci komputerowej online, 
Usługi biblioteki fotograficznej, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 42 Przechowywa-
nie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej, hosting prze-
strzeni pamięciowej w  Internecie do przechowywania zdjęć cyfro-
wych, 45 Licencjonowanie praw związanych z  wykorzystywaniem 
zdjęć [usługi prawne] .

(111) 354792 (220) 2021 12 17 (210) 537867
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 14
(732) MIKUła gRZegORZ hIFOOD, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hiFOOD

(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Bakalie, mieszanki bakaliowe, rodzynki, mieszanki 
owoców suszonych, owoce suszone, orzechy i migdały przetworzo-
ne, dżemy, galaretki owocowe, marmolady, masło z orzechów, masło 
kakaowe, masło czekoladowe, masło arachidowe, masło migdałowe, 
masło z  pistacji, oleje roślinne do  celów spożywczych, 30 Orzechy 
w polewie czekoladowej, owoce w polewie czekoladowej, migdały 
w polewie czekoladowej, kawa, kakao, wyroby z kakao, miód .

(111) 354793 (220) 2021 12 31 (210) 538335
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) FUnDaCJa IMPILO, gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUPeRsI
(540) 

(591) czerwony, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .01 .05, 01 .01 .12
(510), (511) 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, usługi klubów zdrowia, 
organizowanie wczasów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, zdro-
wotnych, leczniczych, wypoczynkowych, edukacja w  zakresie kul-
tury fizycznej i sportu, edukacja w zakresie zmian nawyków żywie-
niowych oraz promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia, Kształcenie w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, or-
ganizowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku, szkolenia w zakre-
sie fitness i rekreacji niezależnie od wieku, organizowanie pokazów 
i  konwencji fitness, edukacja w  zakresie przeciwdziałania społecz-
nemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na wiek, sprawność 
fizyczną i wagę, edukacja w zakresie niwelowania różnic społecznych 
i wyrównywanie szans, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy .

(111) 354794 (220) 2021 12 31 (210) 538336
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) FUnDaCJa IMPILO, gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impilo FUnDaCJa PROZDROWOTna
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .07
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(510), (511) 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, usługi klubów zdrowia, 
organizowanie wczasów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, zdro-
wotnych, leczniczych, wypoczynkowych, edukacja w  zakresie kul-
tury fizycznej i sportu, edukacja w zakresie zmian nawyków żywie-
niowych oraz promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia, Kształcenie w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, or-
ganizowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku, szkolenia w zakre-
sie fitness i rekreacji niezależnie od wieku, organizowanie pokazów 
i  konwencji fitness, edukacja w  zakresie przeciwdziałania społecz-
nemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na wiek, sprawność 
fizyczną i wagę, edukacja w zakresie niwelowania różnic społecznych 
i wyrównywanie szans, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy, edu-
kacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i sub-
stancji psychoaktywnych, edukacja i propagowanie i upowszechnia-
nie nowoczesnych form aktywności, w tym tanecznych aerobowych, 
jako metody poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej, 44 Reha-
bilitacja, Usługi typu wellness (prowadzące do  harmonii pomiędzy 
ciałem, duchem i umysłem), usługi spa, usługi odnowy biologicznej, 
usługi aromaterapii, fizjoterapii i  fizykoterapii, Organizowanie obo-
zów sportowych i  wakacyjnych, organizowanie imprez i  zawodów 
sportowych, organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu .

(111) 354795 (220) 2021 12 07 (210) 537401
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) JĘDRZeJCZaK MaRIUsZ DaVanTage, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I aM sUshI
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26 .04 .09, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Ryby, produkty spożywcze na bazie ryb, galaretki ja-
dalne, Żywność na bazie ryb, Mrożone ryby, konserwy rybne, owoce 
morza, pikle, potrawy rybne, ryby konserwowane, ryby solone, sko-
rupiaki jadalne, tłuszcze jadalne, wasabi, tofu, warzywa gotowane, 
warzywa konserwowane, warzywa w  puszkach, warzywa suszone, 
wodorosty do  celów spożywczych przekąski na  bazie ziemniaków, 
30 sushi, artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wytwarzane z pro-
duktów zbożowych, Żywność na bazie mąki, Mrożone desery, wyro-
by cukierniczo – piekarnicze, ciasto na pizze, pizze, przyprawy, gofry, 
makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, sosy pomidorowe, sosy 
sałatkowe, kasze spożywcze, produkty na bazie mąki, słodycze, sosy 
do potraw, napoje kawowe, napoje na bazie kawy, przekąski zbożo-
we, przekąski sezamowe, desery lodowe, desery z  muesli, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, ciasta, ciastka, ciasteczka, pizze mrożo-
ne, wyroby cukiernicze mrożone, burgery bezmięsne, ryż, produk-
ty na bazie soi, 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprze-
daży artykułów żywnościowych, 43 Usługi barowe, przygotowywa-
nie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, or-
ganizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych, 
usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej ob-
sługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack – bary, 
stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych .

(111) 354796 (220) 2021 07 08 (210) 531280
(151) 2022 06 02 (441) 2022 02 14
(732) RUsIn BaRTOsZ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, akcesoria do wyrobu biżute-
rii, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z metali szlachetnych, Dzieła sztuki 
z metali szlachetnych, Kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, 
naszyjniki, Pierścionki, szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 25 Obuwie, 
Odzież, Bielizna osobista, Bokserki, Czapki [nakrycia głowy], Daszki, Kami-
zelki, Kaptury, Kąpielówki, Koszulki z krótkim rękawem, Legginsy, Opaski 
na głowę, Paski, Podkoszulki sportowe, Pulowery, Rękawiczki, skarpetki, 
stroje plażowe, szale, szlafroki, Trykoty, Koszule, swetry, Chusty [odzież], 
Bluzy, spodnie, Krawaty, Kurtki, nakrycia głowy, garnitury, 35 Usługi han-
dlu detalicznego w  zakresie sprzedaży biżuterii i  wyrobów jubilerskich 
oraz odzieży i  obuwia, Usługi handlu hurtowego w  zakresie sprzedaży 
biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży 
w hurtowniach, sklepach detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprze-
daż wysyłkowa biżuterii i  wyrobów jubilerskich oraz odzieży i  obuwia, 
Organizowanie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży 
i obuwia w trybie aukcji również internetowych i przetargów .

(111) 354797 (220) 2021 12 31 (210) 538353
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) anDRZeJeWsKI DanIeL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) en DO
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .12, 26 .04 .18
(510), (511) 30 sushi, Ryż, Makarony, sosy, Kanapki, Pierożki na bazie 
mąki, Ramen, Udon .

(111) 354798 (220) 2021 11 29 (210) 537053
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WyDRO Jan LOCK-TeL, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) style COUTURe
(540) 

(531) 11 .07 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .13



60 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 38/2022

(510), (511) 21 Kubki ceramiczne, 28 Śmieszne gadżety na  imprezy, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety [atrapy], 40 nadruk 
wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, 
nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież .

(111) 354799 (220) 2019 06 13 (210) 501120
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowny)
(540) acatar szybki sposób na katar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do  ciała, wody kosmetyczne, płyny do  płukania jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do  higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mine-
ralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do  użytku medycznego, suple-
menty diety do  użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje 
przystosowane do  celów medycznych, preparaty ziołowe do  celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do  celów leczniczych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, kosmetyki leczni-
cze, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające .

(111) 354800 (220) 2019 06 13 (210) 501130
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowny)
(540) na Katar – acatar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: balsamy i  lotiony do twarzy i ciała, 
masła do  ciała, wody kosmetyczne, płyny do  płukania jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do  higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witamino-
we do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne 
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suple-
menty diety, suplementy diety do  użytku medycznego, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetycz-
ne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty bakte-
riobójcze do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, napoje, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające .

(111) 354801 (220) 2021 09 22 (210) 534240
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) ChOIŃsKa agaTa, Żyrardów (PL);
ChOIŃsKI łUKasZ, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nKRP
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 03 .07 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, skompu-
teryzowana księgowość, Księgowość i  rachunkowość, Prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, 
Doradztwo z  zakresu księgowości, Usługi w  zakresie księgowości 
i  rachunkowości, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości po-
datkowej, Rachunkowość, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Rachunkowość, księgowość i  audyt, Rachunkowość na  rzecz osób 
trzecich, administrowanie listami płac na  rzecz osób trzecich, Po-
moc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu, 
Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc i  porady 
dotyczące organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie sporządzania listy płac, administrowanie sprawa-
mi przedsiębiorstwa, Przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i  analiz dla przedsiębiorstw, Przygotowywanie rocznych zeznań 
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, aktualizacja informacji do-
tyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
Usługi w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie zakładania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań finansowych, 
audyt sprawozdań finansowych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354802 (220) 2021 11 05 (210) 536115
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) nanO-TeCh POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) axovelum
(510), (511) 1 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, roztwory 
koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, środki grzybo-
bójcze, bakteriobójcze, przeciwwirusowe i  antyelektrostatyczne 
do  celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, Dodatki che-
miczne do  środków grzybobójczych, bakteriobójczych, przeciw-
wirusowych i antyelektrostatycznych, Detergenty używane w pro-
cesach produkcyjnych, Preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 
Preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne, niż do celów 
medycznych i  weterynaryjnych, Woda destylowana, 2 Układy ko-
loidalne, w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, żele, 
jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, bakteriobójcze 
i  antyelektrostatyczne do  farb, pokostów, lakierów, środków za-
pobiegających korozji i  zabezpieczających drewno, barwników, 
zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, 3 Układy koloidalne, w tym 
aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty 
bakteryjne, środki grzybobójcze, bakteriobójcze i  antyelektro-
statyczne do środków wybielających i  innych substancji stosowa-
nych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetyków, płynów 
do  pielęgnacji włosów, środków do  czyszczenia zębów, 4 Układy 
koloidalne, w  tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, 
żele, jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, bakterio-
bójcze i antyelektrostatyczne, uzdatniacze, katalizatory do olejów 
i  tłuszczów przemysłowych, smarów, mieszanin pochłaniających 
kurz, nawilżających i wiążących oraz do paliw, 5 Układy koloidalne, 
w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, żele, jako pre-
paraty bakteryjne, środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelek-
trostatyczne do celów medycznych, farmaceutycznych i weteryna-
ryjnych, Dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, 35 sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa ww . układów koloidalnych i  dodatków 
chemicznych .

(111) 354803 (220) 2021 11 19 (210) 536741
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) BT KaPITał sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar 1896 KROTOsZyn Browar Wielkopolski w Krotoszynie 
WIeLKOPOLsKIe Piwo Jasne Pełne BROWaR KROTOsZyn
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(540) 

(591) biały, jasnożółty, żółty, ciemnożółty, czerwony, zielony, 
czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 25 .07 .20, 25 .01 .15, 09 .01 .10, 05 .03 .11, 
26 .04 .04, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 32 Piwo .

(111) 354804 (220) 2021 11 24 (210) 536848
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) MUnDIVIe sPÓłKa aKCyJna, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) asantinel
(510), (511) 30 Czekolada, Czekolada pitna, herbata, herbata mrożo-
na, herbata liściasta, Kawa, napoje na bazie kawy, napoje nieleczni-
cze na  bazie herbaty, napoje herbaciane, 33 alkohole wysokopro-
centowe, aperitify, Brandy, Koktajle alkoholowe, Likiery, nalewki, 
Whisky, Wino, Wódki, Koniaki .

(111) 354805 (220) 2021 12 01 (210) 537164
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 24
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Climanette
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i  instrumenty medyczne, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycz-
nych, aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 354806 (220) 2021 12 08 (210) 537470
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) BIeRła JOanna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIs
(510), (511) 43 Kawiarnie, serwowanie jedzenia i napojów .

(111) 354807 (220) 2021 01 26 (210) 523732
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) CyBeRLIVe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .11 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty mu-
zyczne, koncerty muzyczne na  żywo, koncerty muzyczne za  po-
średnictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, montaż programów ra-
diowych, montaż programów telewizyjnych, montaż wideo, multi-
medialne wydawanie czasopism, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i  usługi w  zakresie 
nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nauka muzyki, obsługa 
koncertów muzycznych, obsługa sprzętu wideo i  audio do  progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, obsługa studia filmowego, orga-
nizacja i  prezentacja widowisk, organizacja i  prezentacja przedsta-
wień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na  żywo, organizacja i  przeprowadzenia imprez rozrywkowych, or-
ganizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja 
rozrywek muzycznych, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk 
scenicznych, planowanie specjalnych imprez, planowanie sztuk 
teatralnych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, po-
kazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, prezentacja 
koncertów muzycznych, prezentacja nagrań wideo, produkcja dzieł 
muzycznych w  studio nagrań, produkcja filmów w  celach rozryw-
kowych, produkcja koncertów muzycznych, produkcja muzyczna, 
produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produk-
cja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, 
produkcja przedstawień muzycznych, prowadzenie imprez rozryw-
kowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, przestawienia 
muzyczne, przedstawienia muzyczne na  żywo, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, realizacja nagrań audiowizualnych, realiza-
cja rozrywki o  postaci nagrań dźwiękowych, rozrywka online, roz-
rywka za pośrednictwem telefonu, udostępnianie muzyki cyfrowej 
z  Internetu, udostępnienie obiektów i sprzętu do nagrań, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
udostępnienie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interneto-
wej, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
Internetu, udostępnianie rozrywki wideo za  pomocą strony inter-
netowej, udzielanie informacji, komentarzy i  artykułów w  dziedzi-
nie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi agencji 
i sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, usługi bibliotek 
elektronicznych, usługi koncertów muzycznych, usługi nagrywania 
i produkcji audio, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi rozryw-
kowe oferowane w  systemie on-line z  komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, usługi rozrywkowe świadczone przez telefon, usługi 
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rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, usługi studiów nagrań, fil-
mowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do  obsługi imprez, usługi w  zakresie muzycznych studiów nagrań, 
usługi w  zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i  telewi-
zyjnych, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie produkcji muzycznej, 
widowiska muzyczne, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie nagranych 
materiałów rozrywkowych, zapewnianie muzyki na żywo, zapewnie-
nie rozrywki online .

(111) 354808 (220) 2021 10 29 (210) 535949
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MOsTOWIK syLWIa hs, Ryczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hs syLWIa MOsTOWIK
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki hy-
drauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i  pneumatyczne, regulatory 
i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne przekładnie planetar-
ne, filtry do części maszyn i  silników, części do maszyn: rolniczych, 
transportowych, budowlanych, 35 Doradztwo w zakresie: zarządza-
nia przedsiębiorstwem produkcyjnym, Usługi w zakresie: organiza-
cji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy, 
sprzedaż, w  tym przy użyciu środków telekomunikacji i  Internetu: 
pojazdów, maszyn i  urządzeń transportowych, rolniczych, budow-
lanych i  burzących, części do  w/w  maszyn i  urządzeń, artykułów 
spożywczych, odzieży, wyrobów tekstylnych, artykułów wyposa-
żenia wnętrz, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, 
środków chemicznych, olejów do części maszyn, preparatów i deter-
gentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji 
pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych do utrzymania spraw-
ności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących 
wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagnostycznych, 
usługi promocyjne i  marketingowe, Usługi agencji eksportowych 
i importowych, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Wydawa-
nie, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Za-
pewnienie platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, 37 
Konserwacja i naprawa maszyn budowlanych, burzących, rolniczych, 
pojazdów transportowych, części do  maszyn budowlanych, burzą-
cych, pojazdów transportowych, rolniczych, naprawa i konserwacja 
metalowych wyrobów gotowych, stacje diagnostyczne maszyn bu-
dowlanych, burzących, rolniczych, pojazdów i ich części zamiennych, 
serwisowanie maszyn budowlanych, rolniczych, transportowych 
i pojazdów, Usługi budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie insta-
lacji: gazowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, eklektycznych, 
teletechnicznych, alarmowych, internetowych, światłowodowych, 
Wypożyczanie i  dzierżawa maszyn budowlanych, burzących oraz 
sprzętu budowlanego, naprawa i  regeneracja pomp i  silników hy-
draulicznych, naprawa i remonty generalne układów hydraulicznych, 
regeneracja siłowników hydraulicznych, instalowanie maszyn prze-
mysłowych, sprzętu i wyposażenia, 39 Transport drogowy towarów, 
Magazynowanie i przechowywanie towarów, Przeładunek towarów, 
Konfekcjonowanie i  sortowanie towarów, Usługi logistyczne w  za-
kresie transportu, 42 Certyfikowanie sprawności części składowych 
maszyn budowlanych, burzących i pojazdów transportowych po zre-
alizowanych naprawach i  ich  konserwacji zakończone wydaniem 

dokumentu potwierdzającego ich sprawność, Projektowanie części 
składowych maszyn budowlanych, burzących, rolniczych i pojazdów 
transportowych na zlecenie użytkowników, doradztwo i ekspertyzy 
z zakresu maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym .

(111) 354809 (220) 2021 10 29 (210) 535950
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MOsTOWIK MaRCIn sMB hyDRO-MaR, Ryczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMB hyDRaULIKa sIłOWa
(540) 

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .18
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki hy-
drauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i  pneumatyczne, regulatory 
i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne przekładnie planetar-
ne, filtry do części maszyn i  silników, części do maszyn: rolniczych, 
transportowych, budowlanych, 35 Doradztwo w zakresie: zarządza-
nia przedsiębiorstwem produkcyjnym, Usługi w zakresie: organiza-
cji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy, 
sprzedaż, w  tym przy użyciu środków telekomunikacji i  Internetu: 
pojazdów, maszyn i  urządzeń transportowych, rolniczych, budow-
lanych i  burzących, części do  w/w  maszyn i  urządzeń, artykułów 
spożywczych, odzieży, wyrobów tekstylnych, artykułów wyposa-
żenia wnętrz, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, 
środków chemicznych, olejów do części maszyn, preparatów i deter-
gentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji 
pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych do utrzymania spraw-
ności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących 
wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagnostycznych, 
usługi promocyjne i  marketingowe, Usługi agencji eksportowych 
i importowych, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Wydawa-
nie, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Za-
pewnienie platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, 37 
Konserwacja i naprawa maszyn budowlanych, burzących, rolniczych, 
pojazdów transportowych, części do  maszyn budowlanych, burzą-
cych, pojazdów transportowych, rolniczych, naprawa i konserwacja 
metalowych wyrobów gotowych, stacje diagnostyczne maszyn bu-
dowlanych, burzących, rolniczych, pojazdów i ich części zamiennych, 
serwisowanie maszyn budowlanych, rolniczych, transportowych 
i pojazdów, Usługi budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie insta-
lacji: gazowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, eklektycznych, 
teletechnicznych, alarmowych, internetowych, światłowodowych, 
Wypożyczanie i  dzierżawa maszyn budowlanych, burzących oraz 
sprzętu budowlanego, naprawa i  regeneracja pomp i  silników hy-
draulicznych, naprawa i remonty generalne układów hydraulicznych, 
regeneracja siłowników hydraulicznych, instalowanie maszyn prze-
mysłowych, sprzętu i wyposażenia, 39 Transport drogowy towarów, 
Magazynowanie i przechowywanie towarów, Przeładunek towarów, 
Konfekcjonowanie i  sortowanie towarów, Usługi logistyczne w  za-
kresie transportu, 42 Certyfikowanie sprawności części składowych 
maszyn budowlanych, burzących i pojazdów transportowych po zre-
alizowanych naprawach i  ich  konserwacji zakończone wydaniem 
dokumentu potwierdzającego ich sprawność, Projektowanie części 
składowych maszyn budowlanych, burzących, rolniczych i pojazdów 
transportowych na zlecenie użytkowników, doradztwo i ekspertyzy 
z zakresu maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym .

(111) 354810 (220) 2021 11 02 (210) 535993
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
(732) sensMI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sÉnsMI
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do  brwi, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do  rzęs, 5 suplementy diety, suplementy diety o  działaniu kosme-
tycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suple-
menty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, su-
plementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety za-
wierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jago-
dami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów .

(111) 354811 (220) 2021 12 13 (210) 537698
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hITaXa-BIs
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, Preparaty far-
maceutyczne do  zapobiegania alergiom, suplementy diety, Środki 
sanitarne do celów medycznych .

(111) 354812 (220) 2021 12 14 (210) 537758
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) KOŹBIał KaCPeR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orphée
(540) 

(591) złoty
(531) 02 .01 .08, 02 .01 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 25 szale, szaliki, Chusty, apaszki, narzutki na  ramiona, 
Odzież .

(111) 354813 (220) 2021 12 30 (210) 538309
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) aFTeRFIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aFTeRFIT
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych 

sklepów detalicznych w  odniesieniu do  żywności, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi w  zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi .

(111) 354814 (220) 2021 12 21 (210) 538040
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) FIXIT POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXIT24
(540) 

(591) ciemnoróżowy, fioletowy, granatowy, jasnoniebieski, 
niebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .07 .03, 27 .07 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzanie holdingami, usługi marke-
tingowe, usługi w  zakresie badania opinii rynku, usługi w  zakresie 
zarządzania centrum informacyjnym, publikowanie tekstów rekla-
mowych, usługi reklamowe z  wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i  inter-
netowych, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja usług 
budowlanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych zwią-
zanych z  prowadzeniem usług budowlanych i  architektonicznych, 
organizacja wystaw, targów i  konkursów w  celach reklamowych 
i  handlowych, prenumerata czasopism, 36 Usługi administrowania 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo 
w  zakresie nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, pośrednictwo w  sprawach majątku nieruchome-
go, wycena nieruchomości, pośrednictwo i  doradztwo związane 
z  kupnem, sprzedażą i  najmem nieruchomości, takich jak: miesz-
kania, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe i  produk-
cyjne, powierzchnie magazynowe, grunty, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 
wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, usługi konsultingowe w  tej dziedzinie, analizy 
finansowe, Usługi związane z  optymalizacją kosztów eksploatacyj-
nych nieruchomości, agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, 
agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami i  zarządzania 
nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, konsultacje budowlane, 
usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, 
konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane 
w  zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w  zakresie bu-
dynków mieszkalnych, usługi inspekcji budowlanej, usługi nadzoru 
budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, usługi budow-
lane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi nadzoru 
budowlanego w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości 
usługi remontowo-budowlane w  zakresie nieruchomości, Budowa 
budynków mieszkalnych, usługowych, biurowych, przemysłowych 
i handlowych, budowa magazynów oraz obiektów sportowych, wy-
konywanie robót budowlanych w  zakresie obiektów mostowych, 
liniowych i rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elek-
trycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie robót budowlanych 
w  zakresie obiektów górniczych i  produkcyjnych, wykonywanie 
robót budowlanych w  zakresie montażu i  wznoszenia budynków 
i budowli z elementów prefabrykowanych, budowa dróg kołowych 
i szynowych, roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów 
sportowych, informacja budowlana, nadzór budowlany, roboty bu-
dowlane oraz eksploatacja techniczna nieruchomości, a mianowicie: 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez obsługę 
i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji w trybie stacjo-
narnym 24/h, zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów 
poprzez obsługę i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji 
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w  trybie zgłoszeniowym, organizowanie pogotowia technicznego, 
bieżący nadzór konserwatorski nad zarządzanym budynkiem i  fir-
mami serwisowymi, wykonywanie bieżących prac konserwatorskich, 
sporządzanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie planów remontów 
i modernizacji obiektów, serwisy instalacji i urządzeń technicznych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: elektrycz-
nych, klimatyzacyjnych, dźwigów, instalacji hydraulicznych, central-
nego ogrzewania, eksploatacja i  konserwacja wewnętrznych sieci 
(instalacji) teletechnicznych, Usuwanie awarii i  usługi polegające 
na  zagwarantowaniu ciągłości funkcjonowania i  bezpieczeństwa 
nieruchomości-usługi całodobowego pogotowania techniczno-na-
prawczego, Usługi w zakresie instalowania, przeglądów, konserwacji 
i  napraw elektronicznych urządzeń przeciwwłamaniowych, zabez-
pieczeń elektroniczno-mechanicznych, systemów alarmowych, wy-
konawstwo w zakresie prac budowlanych, Wykonawstwo w zakresie 
prac instalacyjnych obejmujące następujące systemy/urządzenia/
instalacje: system sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowy system Ostrze-
gawczy, stałe Urządzenia gaśnicze Wodne, Instalacja hydrantowa, 
Pompownie Pożarowe, Zbiorniki zapasu wody do celów Ppoż ., syste-
my elektro-energetyczne, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, 
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne, instalacje 
klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, instalacje gazowe, montaż ww . 
instalacji, modernizacja ww . instalacji, Wykonywanie instalacji auto-
matyki BMs, uruchamianie instalacji, wykonywanie prób oraz regu-
lacji wykonanych instalacji, roboty budowlano-instalacyjne, usługi 
w zakresie izolacji i uszczelniania budynków, murowanie, tynkowa-
nie, malowanie, montaż rusztowań, wykonywanie wykopów i wier-
ceń geologiczno-inżynierskich, usługi, dekarskie, hydrauliczne, re-
nowacyjne, Czyszczenie obiektów, sprzątanie i czyszczenie budowli 
od  wewnątrz i  od  zewnątrz, wynajem sprzętu budowlanego i  bu-
rzącego wraz z obsługa operatorską, renowacja instalacji elektrycz-
nych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych udzielanie informacji w  związku z  naprawą 
lub konserwacją elektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania 
naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa 
lub konserwacja elektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, 
wypożyczanie maszyn i urządzeń budowlanych, 39 Wynajmowanie 
pojazdów zwłaszcza samochodów osobowych, ciężarowych i  do-
stawczych, wynajmowanie samochodów z  kierowcą, składowanie 
i  transport materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie magazynu 
części zamiennych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc 
na parkingi, przechowywanie, rozprowadzanie, towarów, holowanie, 
pakowanie i  konfekcjonowanie towarów, 40 Utylizacja materiałów 
eksploatacyjnych i  części zamiennych, Blacharstwo, 42 Projekto-
wanie i  rozwój oprogramowania w zakresie usług administrowania 
i  zarządzania nieruchomościami, Usługi projektowe i  wzornictwo 
przemysłowe w  zakresie budownictwa, materiałów budowlanych, 
projektowanie dekoracji wnętrz, sprawozdania techniczne, badania 
naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie usług administrowania 
i  zarządzania nieruchomościami, analizy inżynieryjne, doradztwo 
w  zakresie ochrony środowiska, tworzenie lub wdrażanie opro-
gramowania albo sprzętu komputerowego, usługi doradcze i  kon-
sultacyjne w  zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, 
Przeglądy serwisowe instalacji i  urządzeń technicznych, Okresowa 
kontrola stanu technicznego budynków i budowli, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie doboru sprzętu, urządzeń i środków służą-
cych do zapewnienia ochrony naturalnego środowiska człowieka, 45 
Badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie doboru 
sprzętu, urządzeń i środków służących do zapewnienia bezpieczeń-
stwa osób i  mienia, higieny i  ochrony nieruchomości, Monitoring 
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi pogotowia 
ochroniarskiego, Zdalne monitorowanie obiektów, administrowa-
nie własnością intelektualną, udzielanie i nabywanie licencji i innych 
upoważnień w zakresie praw własności intelektualnej, w tym handlo-
wej i przemysłowej, udzielanie licencji na korzystanie ze wspólnych 
znaków towarowych gwarancyjnych i innych oznaczeń potwierdza-
jących określone cechy towarów lub usług albo podmiotów, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej .

(111) 354815 (220) 2021 12 23 (210) 538080
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) KUsZLIK JaKUB KUBUs, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mellow BOTanICs

(540) 

(591) brązowy, niebieski, zielony, żółty, różowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 26 .13 .25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 suplementy diety .

(111) 354816 (220) 2021 12 23 (210) 538108
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KaRULeWsKI MIChał, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLPD
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .01 .01
(510), (511) 25 akcesoria na  szyję, nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], szorty [odzież], sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na  głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, szaliki [odzież], 
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, 
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziew-
częca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], Futra [odzież], 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zesta-
wy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne 
części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kap-
tury [odzież], Ocieplacze na  ręce [odzież], Odzież z  imitacji skóry, 
garnitury w  sportowym stylu, gorsety [odzież, wyroby gorseciar-
skie], Komplety odzieżowe ze  spodenkami, Odzież męska, damska 
i  dziecięca, Odzież wierzchnia na  złe warunki pogodowe, sukienki 
damskie, Letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, 
Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki ciążowe, sukienki 
ciążowe, Damskie sukienki na  uroczystości, Luźne sukienki o  pro-
stym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule 
zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Ko-
szule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule 
z  dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, Koszule z  golfem, Koszulki 
bez rękawów, Koszulki z  nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, 
Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, 
Koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, 
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztrukso-
we, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], spodnie 
[nieformalne], Krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, 
spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, Taśmy do  spodni pod 
stopy, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze  stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowaty-
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mi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezo-
ny, Żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry 
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgol-
fem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze 
skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, 
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze 
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, Płaszcze z ba-
wełny, Krótkie płaszcze [do  samochodu], Płaszcze i  kurtki futrzane, 
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki nar-
ciarskie, Kurtki bluzy, grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzch-
nie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki 
cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i  wiatrem, apaszki [chustki], Chustki [apaszki], 
Chustki na  głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejs-
bolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, 
Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze 
przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelu-
sze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kape-
lusze, szale-tuby, Chusty, szale na głowę, szale, szaliki, Kaszmirowe 
szale, szaliki jedwabne, szale i  etole, Długie szale damskie, szale 
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół 
szyi, Bolerka, spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, 
Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obu-
wie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie 
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obu-
wie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, 
Obuwie do  wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codzien-
nego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie 
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane 
z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla 
rybaków, Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obu-
wie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie 
sportowe], Pasy do  obuwia łączące podeszwę z  cholewką [obuwie 
pasowe], Obuwie do  celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], 
Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, sprzedaż de-
taliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży .

(111) 354817 (220) 2021 12 30 (210) 538304
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) aFTeRFIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) afterfit
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 29 .01 .12, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych 
sklepów detalicznych w  odniesieniu do  żywności, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi w  zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi .

(111) 354818 (220) 2021 11 08 (210) 536174
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) sMW LegaL sTOLaRsKI, MaJeWsKI I WsPÓłPRaCOWnICy 
KanCeLaRIa RaDCÓW PRaWnyCh sPÓłKa PaRTneRsKa,  
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMW LegaL .
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Usługi prawne .

(111) 354819 (220) 2021 11 18 (210) 536600
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) JaWORsKI ROBeRT, Podlesie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURIC
(540) 

(591) złoty, szary, czarny
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe .

(111) 354820 (220) 2021 12 08 (210) 537468
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) BIeRła JOanna, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 08 .01 .11, 05 .07 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka .

(111) 354821 (220) 2021 12 08 (210) 537471
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
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(732) BIeRła JOanna, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 08 .01 .01, 05 .07 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Chrupiące pieczywo, Wyroby piekarni-
cze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe .

(111) 354822 (220) 2021 12 14 (210) 537676
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) WOJDyłO PIOTR gRaPes MeDIa, niepołomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) scudetto
(510), (511) 25 Chustki na  głowę, Opaski na  głowę, Bielizna osobi-
sta, Bokserki, Krótkie haleczki na ramiączkach, garnitury, Kamizelki, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Podkoszulki bez rękawów, Podszewki gotowe [część garde-
roby], Poszetki .

(111) 354823 (220) 2021 12 14 (210) 537677
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) WOJDyłO PIOTR gRaPes MeDIa, niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) scudetto
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bokserki, garnitury, Kamizelki, Ko-
szule, Koszule z  krótkimi rękawami, Koszulki z  krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Podkoszulki bez rękawów, 
Podszewki gotowe [część garderoby], Chustki na  głowę, Poszetki, 
Opaski na głowę .

(111) 354824 (220) 2021 12 16 (210) 537803
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BanDI COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Czosnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR sKIn
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do  pielęgnacji włosów, Preparaty do  demakijażu, maseczki ko-
smetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, produkty i  preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów lecz-
niczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów lecz-

niczych, preparaty medyczne w  postaci leczniczych kremów, emulsji, 
żeli, oliwek balsamów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, 44 salo-
ny piękności, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi .

(111) 354825 (220) 2021 12 16 (210) 537821
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BanDI COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Czosnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr skin CLInIC
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 
26 .04 .10, 26 .04 .22, 26 .04 .24
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety-
ki, płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do demakijażu, maseczki 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 Preparaty farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych, 
płyny do  twarzy i  do  ciała do  celów leczniczych, żele do  twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci lecz-
niczych kremów, emulsji, żeli, oliwek balsamów, preparaty witamino-
we, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety 
do celów leczniczych, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi .

(111) 354826 (220) 2021 12 19 (210) 537882
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) nOWaK PaWeł PRO BOnO KOMPanIa ReKLaMOWa, 
szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pictoteka posters
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Oprawione pla-
katy, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Repro-
dukcje fotograficzne, Pocztówki i widokówki, Obrazy w postaci wy-
drukowanych zdjęć, Zdjęcia w postaci obrazów .

(111) 354827 (220) 2021 12 20 (210) 537938
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) nOWaK PaWeł PRO BOnO KOMPanIa ReKLaMOWa, 
szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pictorama posters
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .02
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(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Oprawione pla-
katy, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Repro-
dukcje fotograficzne, Pocztówki i widokówki, Obrazy w postaci wy-
drukowanych zdjęć, Zdjęcia w postaci obrazów .

(111) 354828 (220) 2021 12 22 (210) 538017
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) saULe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saULe
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
ce naturalne, Środki chemiczne dla przemysłu, składniki chemiczne 
dla budownictwa, Preparaty i  materiały chemiczne dla filmu, fotogra-
fii i  drukowania, Środki chemiczne do  użytku w  drukarstwie, Powłoki 
chemiczne stosowane w  produkcji drukowanych ogniw słonecznych, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Tworzywa sztuczne nieprzetwo-
rzone w postaci proszków, płynów lub past, Środki chemiczne i produkty 
chemiczne do  wykorzystania w  badaniach, rozwoju i  produkcji ogniw 
słonecznych, Perowskity, Półprodukty polimerowe, Reaktywne ciekłe 
mieszanki polimerowe, Półprodukty chemiczne do użytku w przemyśle, 
Polimery chemiczne, Środki chemiczne i  nieprzetworzone tworzywa 
sztuczne, a mianowicie polimery do materiałów elektronicznych, Żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 4 energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 6 
Metalowe materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, Metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe kioski [konstrukcje], altany 
konstrukcje z  metalu, szkielety konstrukcyjne metalowe, Wiaty samo-
chodowe z metalu, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], Me-
talowe konstrukcje ochronne, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowa-
nymi ogniwami fotoelektrycznymi, Konstrukcje metalowe do montażu 
paneli słonecznych, Panele metalowe, Panele ścienne z metalu, szkielety 
ścienne budynków wykonane głównie z  metalu, Modułowe, prefabry-
kowane, stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe konstrukcje metalowe 
z elastycznymi osłonami do przechowywania w rolnictwie, handlu lub 
przemyśle, Przenośne konstrukcje metalowe z  elastycznymi osłonami 
do przechowywania w rolnictwie, handlu lub przemyśle, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i  osłony okienne, ekrany zewnętrzne słoneczne z  metalu, 
Rolety ze stali, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje architek-
toniczne, Markizy metalowe [materiały budowlane], Znaki oraz wyświe-
tlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, Metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Tantal i jego stopy, 
Tytan i  jego stopy, niob (nb), Mangan (Mn), 9 aparatura i  urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaicz-
ne, Ogniwa fotowoltaiczne, Panele słoneczne, Komponenty elektrycz-
ne i  elektroniczne, Obwody elektryczne i  elektroniczne, Przewodniki 
elektryczne, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej, Jednostki energii elektrycznej, ładowarki, 
ładowarki do  baterii, ładowarki bezprzewodowe, Komputery i  sprzęt 
komputerowy, Oprogramowanie, Drukarki, Drukarki termiczne, Drukar-
ki mozaikowe, Drukarki laserowe, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, elektroniczne 
etykiety, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże tre-
ningowe dla zwierząt, Interaktywne tablice elektroniczne, elektroniczne 
urządzenia do wyświetlania wyników, Czujniki, Czujniki fotoelektryczne, 
Czujniki elektryczne, aparatura elektroniczna, mianowicie elektroniczne 
tablice wyświetlające, tablice plazmowe, elektroniczne ekrany wyświe-
tlające, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, alarmy i urzą-
dzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i  kontrolujące, stacje ładowania dla pojaz-
dów elektrycznych, Półprzewodniki elektroniczne, 17 Półprzetworzone 
substancje z tworzyw sztucznych, Półprzetworzone tworzywa sztuczne 
syntetyczne i żywice syntetyczne jako półprodukty w postaci granulek, 
prętów, folii, pianek, włókien, folii i arkuszy, Folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, Fo-
lie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, elastomery, 
Laminowane materiały z  tworzyw sztucznych do  użytku w  produkcji, 
Folie zabarwione z  tworzyw sztucznych do okien, Półfabrykaty i arku-
sze z  tworzyw sztucznych do wykorzystania w modułach słonecznych 
lub fotowoltaicznych, arkusze z tworzyw sztucznych do wykorzystania 
w dalszej produkcji, Włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 
Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, Folie z tworzyw sztucznych 
nie  do  pakowania, 19 niemetalowe materiały i  elementy budowlane 

i  konstrukcyjne, niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, 
niemetalowe budynki prefabrykowane, Przenośne stoiska targowe 
wykonane głównie nie z metalu, elementy fasad z materiałów niemeta-
lowych, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Wielo-
warstwowe panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 
Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, Pokrycia dachowe niemetalowe 
zawierające baterie słoneczne, Powłoki [materiały budowlane], Panele 
ścienne wykonane z materiałów niemetalowych, Prefabrykowane, nie-
metalowe budki do przechowywania, Płoty, parkany niemetalowe, Płytki 
z tworzyw sztucznych, Płyty ścienne niemetalowe, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietek-
stylne, Okiennice (niemetalowe-) [zewnętrzne], niemetalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, altany [konstrukcje niemetalowe], Domy moduło-
we, niemetalowe, garaże prefabrykowane, nie z metalu, Kioski [konstruk-
cje nie z metalu], Ściany ruchome z materiałów niemetalowych, Pawilony 
wykonane z materiałów niemetalowych, Wiaty samochodowe wykona-
ne z materiałów niemetalowych, Znaki oraz wyświetlacze informacyjne 
i  reklamowe, niemetalowe, Markizy niemetalowe [materiały budowla-
ne], szkło budowlane, 42 Prace badawcze w dziedzinie nauki i przemy-
słu, zwłaszcza w  zakresie elektryczności, Usługi badawczo-rozwojowe 
w  zakresie energetyki fotowoltaicznej, Usługi inżynierskie w  zakresie 
efektywności energetycznej, sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych, Projektowanie i  opracowywanie oprogra-
mowania do  sterowania, regulacji i  monitorowania systemów energii 
słonecznej, Usługi doradztwa technologicznego w  dziedzinie genero-
wania energii alternatywnych, Badania inżynieryjne, Opracowywanie 
produktów, Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elek-
tromechanicznych i optoelektronicznych, Usługi inżynierskie w zakresie 
perowskitowych ogniw słonecznych, Badania chemiczne, Usługi inży-
nieryjne, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Badania 
w dziedzinie fizyki, Badania naukowe, Testowanie materiałów, testowanie 
urządzeń fotowoltaicznych i monitorowanie wydajności modułów .

(111) 354829 (220) 2021 12 29 (210) 538206
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) nIeŚCIUR aDRIan, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIBeR
(540) 

(591) fioletowy
(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25, 29 .01 .05
(510), (511) 9 Dyski optyczne z  muzyką, nagrania wideo z  muzyką, 
Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 24 Tekstylia .

(111) 354830 (220) 2022 02 25 (210) 540343
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) as Inbank, Tallinn (ee)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in bank RaTy
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .14, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredy-
tów, usługi leasingowe .
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(111) 354831 (220) 2022 01 20 (210) 538874
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) nORsa PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nucleoCare
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki pomoc-
nicze, żywność i  napoje dietetyczne, w  szczególności suplementy 
diety, żywność homogenizowana, dietetyczne środki spożywcze 
do  celów medycznych, żywność dla niemowląt, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych .

(111) 354832 (220) 2022 02 09 (210) 539643
(151) 2022 06 29 (441) 2022 02 28
(732) OLKUsKIe WyROBy eMaLIOWane sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLKUsKIe WyROBy eMaLIOWane
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 11 .03 .14, 11 .03 .18, 27 .05 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 29 .01 .14
(510), (511) 21 garnki, garnki kuchenne, garnki do  serwowania po-
traw, garnki kuchenne, nieelektryczne, naczynia, naczynia cera-
miczne, naczynia żaroodporne, naczynia do  gotowania, naczynia 
ze  szkła, naczynia do  pieczenia, Kubki ceramiczne, Kubki, Kubki 
gliniane, Kubki wykonane z ceramiki, 40 emaliowanie, emaliowanie 
metali, Obróbka metalu [emaliowanie] .

(111) 354833 (220) 2022 02 09 (210) 539673
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) PaWłOWsKa IZaBeLa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WeaR WOLF
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .03 .15, 03 .01 .08
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, skórzane etui na telefony 
komórkowe, etui na smartfony, etui na okulary, Futerały na okulary, 
Okulary, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, 14 Ze-
garki, Zegarki na rękę, Zegarki sportowe, Biżuteria, Breloczki do klu-
czy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 18 artykuły podróżne 
[walizki, torby], Małe torby dla mężczyzn, sportowe torby, Plecaki, 
Portfele, Portfele na  karty, Torby, 25 nakrycia głowy, Paski materia-
łowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, 
Odzież, Obuwie, 35 sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż za pośrednic-
twem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony inter-

netowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia 
głowy, paski skórzane, torby, plecaki, portfele, okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, etui na telefony, etui na smartfony, breloczki do kluczy .

(111) 354834 (220) 2022 02 22 (210) 540168
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) WaLaseK PaWeł, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiegającyOrtopeda
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 02 .01 .08, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .11 .02, 
26 .11 .08, 26 .11 .13
(510), (511) 44 Usługi medyczne .

(111) 354835 (220) 2022 02 22 (210) 540184
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) hyMOn FOTOWOLTaIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKO DUeT
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Komórki fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, 11 Pompy ciepła, In-
stalacje do ogrzewania wodnego, Urządzenia do ogrzewania, Urzą-
dzenia do  chłodzenia powietrza, Zasobniki ciepła, Regeneratory 
ciepła, Piece słoneczne .

(111) 354836 (220) 2022 01 21 (210) 538974
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO DOŚWIaDCZaLnO PRODUKCyJne 
naFTOCheM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naftoform
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni .

(111) 354837 (220) 2022 01 28 (210) 539221
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) KWIaTKOWsKI ROBeRT, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RagLOT rzeszowska akademia gier logicznych TaLenT
(540) 

(591) jasnoniebieski, biały, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 21 .01 .02, 21 .01 .13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe .
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(111) 354838 (220) 2022 01 31 (210) 539264
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 21
(732) BLUe MeDIa sPÓłKa aKCyJna, sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPPay
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 36 Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przelewy i trans-
akcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi 
finansowe, Świadczenie usług finansowych za  pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finansowe związane 
z  oszczędzaniem, Usługi pośrednictwa finansowego, Obsługa płat-
ności, Przetwarzanie płatności, Usługi płatności finansowych, Usługi 
w zakresie elektronicznych płatności, Transakcje finansowe, handel 
walutami online w czasie rzeczywistym, Usługi finansowych baz da-
nych związane z wymianą walut, Usługi walutowe .

(111) 354839 (220) 2022 01 31 (210) 539274
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) sPÓłDZIeLnIa POKÓJ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokój since 1949 Krówki MILK FUDge hIgh QUaLITy 
gUaRanTee gWaRanCJa WysOKIeJ JaKOŚCI TRaDyCJa OD 1949
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, 
ciemnoczerwony, ciemnoszary, ciemnozielony, czarny, 
jasnoniebieski, jasnozielony, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 03 .04 .02, 03 .07 .11, 05 .05 .04, 06 .01 .02, 08 .01 .23, 08 .03 .01, 
09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze [nie do celów leczniczych], Cukierki, Cukierki 
ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówki [cukierki], Cukierki o smaku toffi, 
Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z nastę-
pującymi towarami: słodycze [nie do celów leczniczych], cukierki, cu-
kierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], cukierki o smaku 
toffi, wyroby cukiernicze, batony, Organizowanie targów i  wystaw, 
Reklama .

(111) 354840 (220) 2022 01 31 (210) 539276
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) KaLMeDICa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kalmedica
(510), (511) 44 Usługi medyczne, doraźna pomoc medyczna, kliniki 
medyczne, Usługi lekarskie, usługi w  zakresie prowadzenia specja-
listycznych przychodni lekarskich różnych specjalności, doradztwo 
w  zakresie profilaktyki zdrowotnej, Usługi okulistyczne dorosłych 
i dzieci, operacje zaćmy, laserowa korekcja wzroku, Usługi optyczne, 
badanie wzroku, dobór soczewek kontaktowych, konsultacje w za-
kresie korekcji wzroku, Usługi ortopedyczne i chirurgiczne, chirurgia 
urazowa, chirurgia ręki, Usługi pracowni analitycznej i diagnostycz-
nej, diagnostyka laboratoryjna, Usługi stomatologiczne, protetyka 
stomatologiczna, Usługi otolaryngologiczne, protetyka słuchu, Usłu-

gi urologiczne, Usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, masaż, Usługi 
pielęgniarskie, opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, Pielęgniar-
ska opieka długoterminowa, stacjonarna opieka pielęgniarska, Usłu-
gi diagnostyczne, usługi pracowni RTg .

(111) 354841 (220) 2022 01 31 (210) 539282
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) sPÓłDZIeLnIa POKÓJ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 03 .04 .02, 09 .01 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 30 słodycze [nie do celów leczniczych], Cukierki, Cukierki 
ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówki [cukierki], Cukierki o smaku toffi, 
Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z nastę-
pującymi towarami: słodycze [nie do celów leczniczych], cukierki, cu-
kierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], cukierki o smaku 
toffi, wyroby cukiernicze, batony, Organizowanie targów i  wystaw, 
Reklama .

(111) 354842 (220) 2022 02 04 (210) 539522
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) PInDUR PaWeł, Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKan
(540) 

(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Podcasty do pobrania, nagrania multimedialne, nagra-
ne płyty kompaktowe [płyty CD], Muzyczne nagrania dźwiękowe, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania z  Internetu, Pliki muzyczne do  po-
bierania, nagrania muzyczne w  postaci płyt, Dzwonki telefoniczne 
[do pobierania], Cyfrowe taśmy audio, Kasety taśmowe audio, Płyty 
winylowe, 41 Usługi wydawnicze ( w  tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzy-
ki, Tworzenie podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem koncertów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Usługi studia nagrań, Usługi studiów na-
grań dźwiękowych, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej .

(111) 354843 (220) 2022 02 22 (210) 540225
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) PaWełeK TaDeUsZ InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
LaBORaTORIUM FaRMaCeUTyCZne LaBOFaRM MgR FaRM . 
TaDeUsZ PaWełeK, starogard gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) anTI-sTRess LaBOFaRM
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety .



70 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 38/2022

(111) 354844 (220) 2022 02 22 (210) 540226
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) PaWełeK TaDeUsZ InnOWaCyJnO-WDROŻenIOWe 
LaBORaTORIUM FaRMaCeUTyCZne LaBOFaRM MgR FaRM . 
TaDeUsZ PaWełeK, starogard gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIgesTOn LaBOFaRM
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety .

(111) 354845 (220) 2022 01 19 (210) 538836
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) BLasKa MaReK, BLasKa aDaM, KUFFeL seBasTIan 
eTnOBaZaR .PL sPÓłKa CyWILna, gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Worry Dolls
(510), (511) 20 Pojemniki i  zamknięcia do nich, niemetalowe, statu-
etki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, Plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowania 
do nich, niemetalowe, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 354846 (220) 2022 01 26 (210) 539073
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) BeZłaDa WanDa FIRMa TaKsÓWKaRsKa, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTW
(540) 

(591) żółty, zielony
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Transport pasażerski, eskortowanie podróżnych, Koor-
dynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Organiza-
cja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
online, Organizowanie eskorty podróżnych, Organizowanie podróży, 
Organizowanie podróży z  i  do  hotelu, Organizowanie samochodo-
wego transportu pasażerskiego, Organizowanie transportu waka-
cyjnego, Organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, 
Organizowanie transportu pasażerskiego, Organizowanie transpor-
tu taksówkowego, Pasażerski transport samochodowy, Planowanie 
i  organizowanie podróży, Rezerwacja miejsc na  podróż, Świadcze-
nie usług w  zakresie wycieczek ze  zwiedzaniem, Transport bagażu 
podróżnego, Transport drogowy pasażerów, Transport drogowy 
podróżnych, Transport lądowy osób, Transport lądowy podróżnych, 
Transport osób drogą lądową, Transport pasażerów mikrobusem, 
Transport pasażerów pojazdami z  szoferem, Transport podróżnych 
samochodem, Transport podróżnych taksówką, Transport taksów-
kowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania transportu osób, Usługi agencyjne w  zakresie 
organizowania transportu podróżnych, Usługi car-sharingu, Usługi 
kierowców, Usługi taksówek, Usługi transportu drogowego dla pa-
sażerów, Usługi transportu osób niepełnosprawnych, Usługi trans-
portu pasażerskiego drogą lądową, Usługi w zakresie organizowania 
transportu podróżnych, Usługi w zakresie podróży, Usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, Usługi w zakresie transpor-
tu drogowego dla osób, Usługi w zakresie transportu i wycieczek dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie wynajmu samochodów 
z szoferem, Usługi związane z limuzynami, Zapewnianie transportu 
drogowego osobom w  podeszłym wieku, Zapewnianie transportu 
pasażerów drogą lądową .

(111) 354847 (220) 2022 02 05 (210) 539492
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21

(732) aKaDeMIa KaLIsKa IM . PReZyDenTa sTanIsłaWa 
WOJCIeChOWsKIegO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starkus ORIgInaL CaLIsIa starka 12
(540) 

(591) biały, złoty, brązowy
(531) 03 .07 .07, 24 .11 .18, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 354848 (220) 2022 02 05 (210) 539493
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) aKaDeMIa KaLIsKa IM . PReZyDenTa sTanIsłaWa 
WOJCIeChOWsKIegO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starkus ORIgInaL CaLIsIa starka 5
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały, złoty
(531) 03 .07 .07, 24 .11 .18, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 354849 (220) 2022 02 05 (210) 539494
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) aKaDeMIa KaLIsKa IM . PReZyDenTa sTanIsłaWa 
WOJCIeChOWsKIegO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starkus ORIgInaL CaLIsIa starka 40
(540) 

(591) złoty, biały, granatowy
(531) 03 .07 .07, 24 .11 .18, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
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prZedłuŻenie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.  
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towa-
rów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru 
klasy towarowej (usługowej).

(111) 043502 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051090 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 054188 (180) 2033 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078828 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079036 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079059 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079060 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079126 (180) 2032 09 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079848 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081594 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082626 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082673 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082681 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083753 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084698 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084699 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085076 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086095 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086162 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086281 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087685 (180) 2033 04 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087691 (180) 2033 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088823 (180) 2033 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 089028 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 093694 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 093817 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 095249 (180) 2033 04 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 152747 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165995 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165997 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166003 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167018 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168460 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168587 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168588 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168681 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168804 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168805 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169053 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169244 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169301 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169357 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169577 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169578 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169609 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169610 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170159 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170344 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170953 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171159 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171180 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171290 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172010 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172011 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172440 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172752 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173180 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173181 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173476 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości .

(111) 173519 (180) 2032 10 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173668 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173892 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174214 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174293 (180) 2033 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174297 (180) 2033 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174298 (180) 2033 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174351 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174352 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175281 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175480 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176520 (180) 2033 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176526 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178044 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181553 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181554 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181758 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182121 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 183186 (180) 2032 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 185567 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 189623 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202122 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 205511 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 225834 (180) 2029 01 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254714 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254715 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255976 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256963 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257471 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257575 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257576 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 18: torebki damskie, tor-
by, torebki, torby na zakupy, torby 
plażowe, torby podróżne, aktówki, 
dyplomatki, etui na klucze, kasetki 
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, 
pasy skórzane, plecaki, portfele, 
portmonetki, sakiewki, sakwy, skó-
ry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, 
tornistry, walizki, walizy .

(111) 257577 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w części dla 
towarów: 18: torebki damskie, tor-
by, torebki, torby na zakupy, torby 
plażowe, torby podróżne, aktówki, 
dyplomatki, etui na klucze, kasetki 
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, 
pasy skórzane, plecaki, portfele, 
portmonetki, sakiewki, sakwy, skó-
ry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, 
tornistry, walizki, walizy .

(111) 257578 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w części dla 
towarów: 18: torebki damskie, tor-
by, torebki, torby na zakupy, torby 
plażowe, torby podróżne, aktówki, 
dyplomatki, etui na klucze, kasetki 
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, 
pasy skórzane, plecaki, portfele, 
portmonetki, sakiewki, sakwy, skó-
ry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, 
tornistry, walizki, walizy .

(111) 259276 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259378 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260457 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260730 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260816 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260817 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260983 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 261242 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261261 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261320 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 18: torebki damskie, tor-
by turystyczne, torby na zakupy, 
torby plażowe, torby podróżne, 
aktówki, dyplomatki, etui na klu-
cze, kasetki ze skóry, kufry, paraso-
le, parasolki, pasy skórzane, pleca-
ki, portfele, portmonetki, sakiewki, 
sakwy, skóry zwierzęce, imitacje 
skóry, teczki skórzane męskie, tor-
nistry, walizki, walizy .

(111) 261321 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w części dla 
towarów: 18: torebki damskie, tor-
by turystyczne, torby na zakupy, 
torby plażowe, torby podróżne, 
aktówki, dyplomatki, etui na klu-
cze, kasetki ze skóry, kufry, paraso-
le, parasolki, pasy skórzane, pleca-
ki, portfele, portmonetki, sakiewki, 
sakwy, skóry zwierzęce, imitacje 
skóry, teczki skórzane męskie, tor-
nistry, walizki, walizy .

(111) 261357 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261358 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261378 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261528 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261543 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261875 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261917 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262038 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262227 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262319 (180) 2032 09 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262329 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262464 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262591 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262592 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262713 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262919 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263138 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263234 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263494 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263610 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263611 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263734 (180) 2032 09 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264102 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264103 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264104 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264143 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264145 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264175 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264208 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264214 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264246 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264297 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264303 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264304 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264305 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264612 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264972 (180) 2032 10 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265228 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265334 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265420 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265474 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265592 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265593 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265729 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości .

(111) 265734 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265770 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265970 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266339 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266340 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266341 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266342 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266427 (180) 2032 09 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266520 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266522 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267236 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267788 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268088 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268505 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 35: usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych: pró-
bek, druków, prospektów i bro-
szur, usługi promocji sprzedaży 
bielizny, odzieży, obuwia, nakryć 
głowy dla osób trzecich, usługi 
reklamy bielizny, odzieży, obuwia, 
nakryć głowy za pośrednictwem 
Internetu, usługi wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich w pli-
kach komputerowych i w kompu-
terowych bazach danych .

(111) 268586 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269749 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270418 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270419 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270968 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276236 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276237 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 277707 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278164 (180) 2032 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 279035 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282064 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 284222 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 294948 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 300882 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 302331 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 303506 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 472049 ZT26/2017
(210) 482076 U
(210) 482583 ZT13/2018
(210) 504152 U
(210) 505832 U
(210) 507913 ZT5/2020
(210) 528597 U
(210) 531814 U
(210) 532748 U
(210) 532957 U
(210) 534178 ZT43/2021
(210) 534498 U
(210) 535439 U
(210) 536439 U

(210) 537832 U
(210) 537887 U
(210) 538084 U
(210) 538263 U
(210) 538292 U
(210) 541873 U
(210) 540538 U
(210) 539707 U
(210) 541566 U
(210) 538694 U
(210) 540003 U
(210) 540002 U
(210) 539992 U
(210) 540579 U
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decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa wydane po 

ogłosZeniu o ZgłosZeniu  
lub uJawnieniu ZgłosZenia na stronie 
internetoweJ urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 424822 11/2014
(210) 424823 11/2014
(210) 424824 11/2014
(210) 475292 U
(210) 526149 ZT15/2021
(210) 532034 ZT45/2021
(210) 535194 U
(210) 539213 ZT9/2022
(210) 539417 U
(210) 539420 U
(210) 453876 13/2016
(210) 539727 U

(210) 539732 U
(210) 539792 U
(210) 540232 U
(210) 540531 U
(210) 540539 U
(210) 540740 U
(210) 541054 U
(210) 541126 U
(210) 541522 U
(210) 541573 U
(210) 542282 U
(210) 543925 U

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patento-
wego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 406988 05/2013
(210) 406989 05/2013
(210) 419076 01/2014
(210) 439993 13/2015
(210) 448147 04/2016
(210) 461872 01/2017
(210) 477190 45/2017
(210) 477191 45/2017
(210) 477530 23/2021
(210) 477533 23/2021
(210) 477534 23/2021
(210) 477537 23/2021
(210) 479844 09/2018
(210) 489466 42/2018
(210) 490318 23/2021
(210) 500053 29/2019
(210) 500518 08/2021
(210) 500606 26/2021
(210) 500683 06/2020
(210) 500756 03/2020
(210) 500822 34/2019
(210) 500864 34/2019
(210) 503894 43/2019
(210) 506202 05/2021
(210) 508510 10/2021
(210) 508666 23/2021
(210) 508742 12/2020
(210) 508749 10/2020
(210) 509026 23/2021
(210) 509028 24/2021
(210) 509030 24/2021
(210) 510794 25/2021
(210) 512510 24/2021
(210) 513145 33/2020
(210) 514289 26/2021

(210) 514292 26/2021
(210) 515013 39/2020
(210) 516357 23/2021
(210) 518130 03/2021
(210) 519750 52/2020
(210) 519816 49/2020
(210) 519970 24/2021
(210) 520971 52/2020
(210) 521266 52/2020
(210) 521306 28/2021
(210) 522478 14/2021
(210) 522692 06/2021
(210) 522725 24/2021
(210) 522729 24/2021
(210) 522731 24/2021
(210) 523087 27/2021
(210) 523140 24/2021
(210) 523142 24/2021
(210) 523143 24/2021
(210) 523942 24/2021
(210) 524046 12/2021
(210) 524340 12/2021
(210) 524530 25/2021
(210) 524873 13/2021
(210) 525904 24/2021
(210) 526112 24/2021
(210) 526173 25/2021
(210) 526184 25/2021
(210) 526185 25/2021
(210) 526439 23/2021
(210) 526521 23/2021
(210) 526615 19/2021
(210) 526984 20/2021
(210) 527674 24/2021
(210) 527675 24/2021

(210) 527767 23/2021
(210) 527900 21/2021
(210) 528119 25/2021
(210) 528178 24/2021
(210) 528242 25/2021
(210) 528303 27/2021
(210) 528667 23/2021
(210) 528699 23/2021
(210) 528703 24/2021
(210) 528811 26/2021
(210) 528927 24/2021
(210) 528934 24/2021
(210) 529008 27/2021
(210) 529010 27/2021
(210) 529012 25/2021
(210) 529037 25/2021

(210) 529321 28/2021
(210) 529322 28/2021
(210) 529426 25/2021
(210) 529428 27/2021
(210) 529465 26/2021
(210) 529507 27/2021
(210) 529508 27/2021
(210) 529960 28/2021
(210) 530312 28/2021
(210) 530360 28/2021
(210) 530578 28/2021
(210) 530579 28/2021
(210) 530580 28/2021
(210) 530582 28/2021
(210) 530587 28/2021

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(111) 131562a (141) 2020 09 15 Prawo wygasło w całości .
(111) 258987 (141) 2022 04 08 Prawo wygasło w części dotyczącej 

towarów i/lub usług: 6: cysterny, 
pojemniki i  zbiorniki metalowe; 
rurociągi zasilające metalowe, rury 
centralnego ogrzewania metalowe, 
rury i  rurki metalowe; przewody 
metalowe do  instalacji wentyla-
cyjnej i  klimatyzacyjnej; przewody 
wodociągowe metalowe; 7: pompy, 
pompy do  instalacji grzewczych; 
sprężarki, wytwarzanie narzędzi 
z napędem elektrycznym i hydrau-
licznym; silniki hydrauliczne; 11: 
bidety, umywalki, wanny łazienko-
we, miski klozetowe [WC]; zbiorniki 
do  płuczek ustępowych; z  wyłą-
czeniem grzejników centralnego 
ogrzewania, kotłów centralnego 
ogrzewania; zbiorników ciśnienio-
wych wody; kolektorów słonecz-
nych, kolektorów fotowoltaicznych; 
pomp cieplnych; armatury do  pie-
ców, urządzeń zasilających kotły 
grzewcze; 17: wyroby dla budow-
nictwa z  tworzyw sztucznych, ta-
kich jak między innymi rury i złączki 
do rur; 19: ramy okienne niemetalo-
we; budowlane konstrukcje; szalun-
ki z  tworzyw sztucznych; pokrycia 
dachowe niemetalowe zawierające 
ogniwa fotoelektryczne; rury dre-
nażowe niemetalowe; rury wodo-
ciągowe niemetalowe; rusztowania 
niemetalowe; żaluzje niemetalowe 
przewody ciśnieniowe niemetalo-
we; 35: usługi reklamowe na  rzecz 
osób trzecich, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie reklamowej przestrzeni, 
tworzenie reklamowych i  sponso-
rowanych tekstów; prowadzenie 
handlu hurtowego, detalicznego 
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i internetowego części i akcesoriów 
do  pojazdów samochodowych, 
maszyn i  urządzeń, drewna, mate-
riałów budowlanych i wyposażenia 
sanitarnego, wyrobów metalowych 
oraz sprzętu i  dodatkowego wy-
posażenia hydraulicznego i  grzej-
nego, kosmetyków i  artykułów 
toaletowych, wyrobów farmaceu-
tycznych; 36: wynajem i  zarządza-
nie nieruchomościami własnymi 
lub dzierżawionymi; zarządzanie 
nieruchomościami na  rzecz osób 
trzecich; pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, wycena nie-
ruchomości; wynajem i  dzierżawa 
maszyn i urządzeń, w tym maszyn 
i  urządzeń budowlanych; 37: bu-
downictwo przemysłowe i  miesz-
kalne; instalacja drzwi i okien; z wy-
łączeniem budowy i  konserwacji 
rurociągów; instalowania i naprawy 
pieców i kotłów; instalowania i na-
prawy urządzeń dla chłodnictwa 
i  klimatyzacji; instalacji i  naprawy 
urządzeń dla wykorzystania energii 
odnawialnej; rozbiórki budynków; 
usług budowlanych takich jak mię-
dzy innymi tynkowanie, tapeto-
wanie, murowanie, malowanie; 42: 
prace badawczo – rozwojowe dla 
osób trzecich; badania w  zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, 
ekspertyzy i  badania geologiczne; 
projekty architektoniczne dla osób 
trzecich, projekty specjalistyczne 
instalacji wykorzystania energii 
odnawialnej; pomiary geodezyjne; 
projektowanie budynków; opraco-
wywanie projektów technicznych. 

Wpisy i zmiany W rejestrze nieuWzględnione  
W innych samodzielnych ogłoszeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego 
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 002537 A. Wykreślono: THE SINGER COMPANY LIMITED, 
DOUGLAS, Wielka Brytania; Wpisano: The Singer Company Limited 
S.ar.l., Luksemburg, Luksemburg. 

(111) 006194 A. Wykreślono: COTY DEUTSCHLAND GMBH, 
MOGUNCJA, Niemcy; Wpisano: COTY PRESTIGE LANCASTER GRO-
UP GMBH, Mainz, Niemcy. 

(111) 006194 A. Wykreślono: COTY PRESTIGE LANCASTER 
GROUP GMBH, Mainz, Niemcy; Wpisano: COTY GMBH, Mainz, 
Niemcy. 

(111) 006194 A. Wykreślono: COTY GMBH, Mainz, Niemcy; 
Wpisano: Coty Germany GmbH, Mainz, Niemcy. 

(111) 006194 A. Wykreślono: Coty Germany GmbH, Mainz, 
Niemcy; Wpisano: Coty Germany GmbH, Darmstadt, Niemcy. 

(111) 006194 A. Wykreślono: Coty Germany GmbH, Darm-
stadt, Niemcy; Wpisano: HFC Prestige International Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy. 

(111) 006194 A. Wykreślono: HFC Prestige International Ger-
many GmbH, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: COTY BEAUTY GERMA-
NY GmbH, Darmstadt, Niemcy. 

(111) 012843 A. Wykreślono: THE SINGER COMPANY LIMITED, 
DOUGLAS, Wielka Brytania; Wpisano: The Singer Company Limited 
S.ar.l., Luksemburg, Luksemburg. 

(111) 013240 A. Wykreślono: THE SINGER COMPANY LIMITED, 
DOUGLAS, Wielka Brytania; Wpisano: The Singer Company Limited 
S.ar.l., Luksemburg, Luksemburg. 

(111) 013378 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED, HULL, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Over-
seas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania. 

(111) 013427 A. Wykreślono: THE SINGER COMPANY LIMITED, 
DOUGLAS, Wielka Brytania; Wpisano: The Singer Company Limited 
S.ar.l., Luksemburg, Luksemburg. 

(111) 035753 A. Wykreślono: TRACTEL INTERNATIONAL SAS, 
PARYŻ, Francja; Wpisano: T2I, Paryż, Francja. 

(111) 035753 A. Wykreślono: T2I, Paryż, Francja; Wpisano: 
TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., Paryż, Francja. 

(111) 050986 C. Wpisano: „Rejestracja krajowa została zastą-
piona rejestracją międzynarodową IR-369373.” 

(111) 051090 D. Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R.051090 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu 
zamieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 062604 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY /DELAWARE CORPORATION/, WILMINGTON, Stany Zjed-
noczone Ameryki; Wpisano: DuPont Polymers, Inc., Wilmington, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 066572 A. Wykreślono: STEFANEL S.P.A., PONTE DI PIA-
VE (TREVISO), Włochy; Wpisano: OVS S.P.A., Wenecja, Włochy. 

(111) 066654 D. Wpisano:  „W dniu 31 marca 2021 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt PO.VII.NsRej.Za 1744/21/671) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2676262 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-066654 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce AGENCJA ROZWOJU PRZE-
MYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Warszawie wobec spółki  
H. CEGIELSKI – POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu”.

(111) 068586 A. Wykreślono: Blohm + Voss B.V. & Co. KG, Ham-
burg, Niemcy; Wpisano: Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH  
& Co. Kommanditgesellschaft, Bremen, Niemcy. 
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(111) 069474 A. Wykreślono: WERU GmbH, Rudersberg, 
Niemcy; Wpisano: VKR Holding A/S, Horsholm, Dania. 

(111) 073096 A. Wykreślono: PARFUMS GRES SA, ZOLLIKER-
BERG, Szwajcaria; Wpisano: PARFUMS GRES SA, Zürich, Szwajcaria. 

(111) 076082 A. Wykreślono: QUICK-SCHUH VERWALTUNGS 
GMBH, FRANKFURT, Niemcy; Wpisano: Ariston-Nord-West-Ring 
Schuh GmbH, Mainhausen, Niemcy. 

(111) 090677a A. Wykreślono: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZY-
PEK, Warszawa, Polska 710411564; GRAŻYNA BAJSON, FHU KAMA, 
Warszawa, Polska 013156628; Wpisano: PERFECT HURT WOJCIECH 
KOZŁOWSKI, Tłuczań, Polska 852547954; VOLANTIS GRZEGORZ 
SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564. 

(111) 090677a E. Wykreślono: „Na  podstawie Regulaminu 
z dnia 25 sierpnia 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”; 
Wpisano: Wspólne prawo ochronne. „Regulamin znaki towarowe-
go z  dnia 26 stycznia 2021 r. określający zasady używania znaku 
towarowego.” 

(111) 107350 A. Wykreślono: BLASTRAC, N.A., Oklahoma City, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HUSQVARNA AB, HUSKVAR-
NA, Szwecja. 

(111) 120133 D. Wykreślono: „W dniu 3 lipca 2017 r. na posta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w  Ka-
towicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3472/17/688) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2536776 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-120133 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Českǎ Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pradze 4,  
Czechy wobec „ Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Cieszynie.” 

(111) 120134 D. Wykreślono: „W  dniu 22 czerwca 2017 r. 
na  postawie postanowienia Sądu Katowice - Wschód w  Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. Akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3503/17/943) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2535398 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R-120134 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Českǎ Spořitelna a.s. z siedzibą w Pradze 4, Czechy 
wobec „ Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością w siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 122363 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3501/17/141) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535560 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-122363 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pra-
dze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 122548 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3468/17/773) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535563 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-122548 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna a.s. z siedzibą 
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 124799 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3511/17/462) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535558 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-124799 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pra-
dze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 124804 D. Wykreślono: ,,W  dniu 22 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3473/17/089) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535394 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-124804 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pra-
dze 4, Czechy wobec ‘’Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie’’ Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie’’. 

(111) 124805 D. Wykreślono: „W  dniu 22 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3490/17/528) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535441 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-124805 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą 
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 124806 D. Wykreślono: „W  dniu 27 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3516/17/467) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535953 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-124806 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą 
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 124807 D. Wykreślono: „W  dniu 27 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3509/17/349) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535852 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-124807 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pra-
dze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 129727a D. Wpisano: „W  dniu 15 lipca 2022 r. na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11939/22/567) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2722932 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R.129727A w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec KOMEX SPÓŁKA AKCYJ-
NA z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 132307 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3513/17/264) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535556 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-132307 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pra-
dze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 132308 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn akt KA.IX.Ns.-Rej.Za 3518/17/269) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2535553 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-132308 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą 
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 135338 D. Wpisano: „W  dniu 22 lipca 2022 r. na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
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w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  12403/22/764) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2723466 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.135338 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce SANTANDER 
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Warszawie wobec 
spółki RIO AMSTERDAM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 152049 A. Wykreślono: MEGAMINI Sp. z  o.o., Gdańsk, 
Polska 192523967; Wpisano: INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 520263719. 

(111) 155106 A. Wykreślono: ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina, Słowa-
cja; Wpisano: OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Żylina, Słowacja. 

(111) 155106 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
30.09.2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna-
ku towarowego R.155106 przez spółkę ZVL SLOVAKIA, as., Żylina, 
Słowacja na czas nieokreślony”. 

(111) 158997 D. Wpisano:  „W  dniu 13 stycznia 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.158997 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu 
zamieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie”.

(111) 161165 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia. 

(111) 186822 A. Wykreślono: ZHEJIANG GEMSY MECHANICAL 
& ELECTRICAL CO., LTD., TAIZHOU, Chiny; Wpisano: Shang Gong Se-
wing Machine (Zhejiang) Co., Ltd., Taizhou City, Chiny. 

(111) 190928 A. Wykreślono: PIEKARNIA CZANIEC Jerzy Ma-
giera, Czaniec, Polska 002407272; Wpisano: Agnieszka Magiera Pie-
karnia, CZANIEC, Polska. 

(111) 206566 D. Wykreślono: „W  dniu 29 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Katowice – Wschód w Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3486/17/613) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2536368 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-206566 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą w  Pradze 4, 
Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 219977 D. Wykreślono: „W  dniu 20 czerwca 2017 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – 
Wschód w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta-
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3506/17/146) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2535088 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-219977 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s 
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk-
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Cieszynie”. 

(111) 219978 D. Wykreślono: „W  dniu 23 czerwca 2017 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – 
Wschód w  Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta-
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3502/17/542) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2535559 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-219978 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna,  
a.s z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady 
Bukmacherskie” Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  sie-
dzibą w Cieszynie.” 

(111) 222717 D. Wpisano: „W dniu 22 lipca 2022 r. na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  12405/22/566) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2723464 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.222717 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki RIO AM-
STERDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z sie-
dzibą w Warszawie”. 

(111) 224654 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 7 paź-
dziernika 2019 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za  15252/19/999) Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów zastaw reje-
strowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa TMS OSSA Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w  tym na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.224654 w  celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec 
TMS OSSA Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 
w Warszawie”. 

(111) 232890 D. Wykreślono: „W  dniu 20 czerwca 2017 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Katowice -Wschód w  Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3515/17/066) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2535092 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-232890 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą w  Pradze 4, 
Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 244268 D. Wykreślono: „W  dniu 27 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Katowice – Wschód w Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3485/17/212) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2535902 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-244268 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą w  Pradze 4,  
Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 249875 A. Wykreślono: SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłocin, Polska 180422649; Wpi-
sano: SOLARTIME SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 180422649. 

(111) 250445 A. Wykreślono: ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351438606; Wpisano: ZING 
SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska. 

(111) 250446 A. Wykreślono: ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351438606; Wpisano: ZING 
SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska. 

(111) 251690 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Pol-
ska 260609260. 

(111) 253951 A. Wykreślono: ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351438606; Wpisano: ZING 
SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska. 

(111) 255766 A. Wykreślono: PAWELCZYK-MADALIŃSKA 
M. FAN-DENT SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY, 
Gdańsk, Polska 191767443; Wpisano: MAGDALENA PAWELCZYK-
-MADALIŃSKA, Gdańsk, Polska. 

(111) 256263 A. Wykreślono: PAWELCZYK-MADALIŃSKA 
MAGDALENA FAN-DENT SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATO-
LOGICZNY, Gdańsk, Polska 191767443; Wpisano: MAGDALENA PA-
WELCZYK-MADALIŃSKA, Gdańsk, Polska. 
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(111) 256749 A. Wykreślono: SUMIN D. CZABAŃSKA, W. CZA-
BAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649; 
Wpisano: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W.CZABAŃSKI I  WSPÓLNICY 
SPÓŁKA JAWNA, Świerkówki, Polska 630511649. 

(111) 256750 A. Wykreślono: SUMIN D. CZABAŃSKA, W. CZA-
BAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649; 
Wpisano: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W.CZABAŃSKI I  WSPÓLNICY 
SPÓŁKA JAWNA, Świerkówki, Polska 630511649. 

(111) 262713 D. Wpisano:  „W dniu 13 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. 
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.262713 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu za-
mieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie”.

(111) 264621 D. Wykreślono: „W  dniu 22 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Katowice – Wschód w Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3488/17/415) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2535439 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-264621 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą w  Pradze 4,  
Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie” 

(111) 264622 D. Wykreślono: „W  dniu 21 czerwca 2017 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Katowice – Wschód w Katowi-
cach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.
Ns-Rej.Za 3500/17/740) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2535281 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R-264622 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z  siedzibą w  Pradze 4, 
Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 268489 D. Wpisano: „W dniu 11 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 7674/21/959) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2704760 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R.268489 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Warszawie wobec KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJ-
NA z siedzibą w Poznaniu”. 

(111) 270882 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270882 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270885 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270885 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270887 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270887 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270889 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270889 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270891 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270891 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270894 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270894 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 270896 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 270896 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 274315 D. Wpisano:  „W  dniu 13 stycznia 2022 r. 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R.274315 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu 
zamieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie”.

(111) 274316 D. Wpisano:  „W dniu 13 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. 
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.274316 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu za-
mieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie”.

(111) 274752 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 274752 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 
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(111) 275294 D. Wpisano: „W dniu 15 lipca 2019 r. na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z sie-
dzibą w  Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt LU.VII.Ns-Rej.Za 3961/19/477) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2616475 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.275294 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BNP PARIBAS BANK POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki NAŁĘCZÓW 
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drzewcach”.  

(111) 275294 D. Wykreślono: „W dniu 15 lipca 2019 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt LU.VII.Ns-Rej.Za 3961/19/477) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2616475 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R.275294 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BNP PARIBAS BANK POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki NAŁĘCZÓW 
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drzewcach”. 

(111) 275294 D. Wpisano: „W dniu 15 lipca 2022 r. na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w  Lublinie 
z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zasta-
wów (sygn. akt LU.VII.Ns-Rej.Za  5020/22/005) wpisano do  Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2616475 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.275294 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BNP PARIBAS 
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Warszawie wobec 
spółki NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Drzewcach”. 

(111) 279521 D. Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20299/21/719) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2704958 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R.279521 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących Sławomirowi Ziemskiemu 
zamieszkałemu w Kobyłce wobec spółki Miraculum Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 288050 A. Wykreślono: Polsat Brands AG, Buttikon, 
Szwajcaria; Wpisano: POLSAT INVESTMENTS LIMITED, Limassol, 
Cypr.  

(111) 288365 A. Wykreślono: Polsat Brands AG, Buttikon, 
Szwajcaria; Wpisano: POLSAT INVESTMENTS LIMITED, Limassol, 
Cypr. 

(111) 297567 A. Wykreślono: ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351438606; Wpisano: ZING 
SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska. 

(111) 310066 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpi-
sano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097 . 

(111) 310995 A. Wykreślono: KWIECIEŃ MAŁGORZATA, SUWA-
ŁA PATRYCJA BIURO RACHUNKOWE SALDO SPÓŁKA CYWILNA, Dą-
browa Górnicza, Polska 272600344; Wpisano: BIURO RACHUNKO-
WE „SALDO” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
DĄBROWA GÓRNICZA, Polska. 

(111) 319875 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 319875 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609. 

(111) 322371 A. Wykreślono: ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina, Sło-
wacja; Wpisano: OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Żylina, Słowacja. 

(111) 322371 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
30.09.2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna-
ku towarowego R.322371 przez spółkę ZVL SLOVAKIA, a.s., Żylina, 
Słowacja na czas nieokreślony”.  

(111) 322372 A. Wykreślono: ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina, Sło-
wacja; Wpisano: OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Żylina, Słowacja. 

(111) 322372 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
30.09.2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna-
ku towarowego R.322372 przez spółkę ZVL SLOVAKIA, a.s., Żylina, 
Słowacja na czas nieokreślony”. 

(111) 324214 A. Wykreślono: ZVL SLOVAKIA, a.s., Žilina, Słowa-
cja; Wpisano: OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Żylina, Słowacja. 

(111) 324214 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
30.09.2020 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna-
ku towarowego R.324214 przez spółkę ZVL SLOVAKIA, a.s., Żylina, 
Słowacja na czas nieokreślony”. 

(111) 325159 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa, Polska 141972930. 

(111) 325415 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpi-
sano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097. 

(111) 328619 A. Wykreślono: ANDRZEJ KLETA, KADET IZOLA-
CJE OGNIOTRWAŁE, Gliwice, Polska 492028537; Wpisano: ANDRZEJ 
KLETA, Zakopane, Polska. 

(111) 331223 D. Wykreślono: „W dniu 08 maja 2018 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Ka-
towicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
KA.IX.Ns-Rej.Za 1943/18/492) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2535562 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R-331223 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Praga 
4, Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 331224 D. Wykreślono: „W  dniu 30 kwietnia 2018 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. 
akt KA.IX.Ns-Rej.Za  1926/18/053) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2535557 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-331224 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z  siedzibą 
w Praga 4, Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 333147 A. Wykreślono: BŁAŻEJ WOLSKI, Gdańsk, Polska; 
Wpisano: STREETWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389879551. 

(111) 338339 D. Wpisano:  „W  dniu 22 lipca 2022 r. na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów  
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  12408/22/769) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2723468 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.338339 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce SANTANDER 
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Warszawie wobec 
spółki RIO AMSTERDAM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 342782 D. Wpisano: „W dniu 01 lipca 2022 r. na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w  Katowicach 
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.
Za 3393/22/616) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2721477 
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro-
wy R.342782 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących 
KANCELARIA RESTRUKTURYZACJI PREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
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ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach wobec gÓRnICZy 
KLUB sPORTOWy ”KaTOWICe” z siedzibą w Katowicach” . 

(111) 342782 D . Wpisano: „W dniu 01 lipca 2022 r . na podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego Katowice-Wschód w  Katowicach 
Wydział IX gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt Ka .IX .ns-Rej .
Za 3394/22/017) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2721393 
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro-
wy R .342782 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących 
KanCeLaRIa ResTRUKTURyZaCJI PResT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach wobec gÓRnICZy 
KLUB sPORTOWy ”KaTOWCe” z siedzibą w Katowicach” . 

(111) 344794 D . Wpisano:  „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: wyroku sądu Okręgowego w gdańsku, Wydział IX gospo-
darczy z dnia 22 marca 2021 r ., sygn . akt IX gC 1058/19 zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności z dnia 26 listopada 2021 r . oraz postano-
wienia sądu apelacyjnego w gdańsku z dnia 15 października 2021 r .,  
sygn . akt V agzp 53/21 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z dnia 23 listopada 2021 r ., Komornik sądowy przy sądzie Rejono-
wym gdańsk-Południe w gdańsku Maciej Wojtczak w toku postę-
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 
97/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na wniosek wierzyciela: Calluna Medica spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu”

(111) 345877 a . Wykreślono: eL-BOX sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Konotopa, 
Polska 147139741; Wpisano: eL-BOX KRasZeWsKI sPÓłKa KOMan-
DyTOWa, Konotopa, Polska . 

(111) 351510 a . Wykreślono: Fe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: 
VITaPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 388723798 . 

(111) 351511 a . Wykreślono: Fe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: 
VITaPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 388723798 . 

(111) 351512 a . Wykreślono: Fe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: 
VITaPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 388723798 . 

(111) 351513 a . Wykreślono: Fe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: 
VITaPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Biały-
stok, Polska 388723798 . 

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę 
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji później-
szego wyznaczenia.

(111) 959766 (540) eneRgyFLeX (511) 9
(732) neXans, 4 allée de l’arche, F-92400 COURBeVOIe (FR)
(151) 2020 09 07 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1028519 (540) shIPLInK (511) 9
(732) neXans, 4 allée de l’arche, F-92400 COURBeVOIe (FR)
(151) 2020 08 20 (441) 2020 09 21 (581) 2020 09 03

(111) 1114134 (540) unic
(531) CFe: 27 .05 .19, 29 .01 .12 (511) 9, 35, 38, 41, 42, 45
(732) Unic holding ag, Baslerstrasse 60, Ch-8048 Zürich (Ch)
(151) 2021 12 22 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1232563 (540) TULa (511) 3
(732) Tula Life, Inc .,  
44 east 30th st, 10th Floor, new york, ny 10016 (Us)
(151) 2014 09 30 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1319023 (540) akpa ORganIC PeROXIDes, InITIaTORs 
PaInT DRIeRs
(531) CFe: 26 .11 .07, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 1
(732) aKPa KİMya aMBaLaJ sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ, 
yenibosna Merkez Mah .,Ladin sok . no: 36/70 Townofis,  
TR-34197 Bahçelievler/Istanbul (TR)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1360948 (540) PsTyLe (511) 10
(732) The PsTyLe COMPany,  
1000 VanDeRgRIFF RD . DOWeLLTOWn Tn 37059 (Us)
(151) 2021 12 18 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1401556 (540) Primal Pet Foods (511) 31
(732) Primal Pet Foods, Inc .,  
535 Watt Drive, suite B, Fairfield Ca 94534 (Us)
(151) 2018 03 23 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1499803 (540) sanIye
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3
(732) LUO yI PIng,  
Zhe JIang sheng JIn hUa shIyI WU shI FU TIan JIe DaOJIang 
CUn CUn 5 ZU (Cn)
(151) 2021 03 23 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1514488 (540) LUX (511) 39
(732) Zoox, Inc ., 1149 Chess Drive Foster City, Ca 94404 (Us)
(151) 2019 12 18 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1593119 (540) PsORIBye (511) 5, 9, 10, 41, 44
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38 ., h-1106 Budapest (hU)
(151) 2020 07 01 (441) 2021 06 14 (581) 2021 05 27

(111) 1613513 (540) MOTIOn FOR LIFe (511) 9, 12, 16, 25,  
 35, 37, 42, 43
(732) COMPagnIe geneRaLe Des eTaBLIsseMenTs MICheLIn,  
23 place des Carmes Déchaux, F-63000 Clermont-Ferrand (FR)
(151) 2021 12 02 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1620009 (540) sPsMesh
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 24
(732) Lixin yilong mesh Co ., Ltd,  
100m west of the intersection of Chuangye road and Zixu avenue, 
Chengguan Town, Lixin County, Bozhou City, 230022 anhui (Cn)
(151) 2021 08 04 (441) 2021 11 08 (581) 2021 10 21

(111) 1635462 (540) eM
(531) CFe: 26 .04 .09, 27 .05 .01 (511) 3, 4, 16
(732) ThisCompany Limited, 8 Percy street, London W1T 1DJ (gB)
(151) 2021 07 07 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1635484 
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 35, 43
(732) hangzhou QiaQiahao Catering Management Co ., Ltd .,  
no .2, 1F, huaxing Technology Building, no . 477 Wensan Road,  
Xihu District, hangzhou City, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 08 11 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30
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(111) 1635524 (540) immpower
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 30, 32
(732) shandong sibote Biotechnology Co ., Ltd .,  
6-101, yard, no . 1188, Xinsheng street, Industrial Park,  
shanghe County, Jinan City, shandong Province (Cn)
(151) 2021 10 21 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1635638 (540) sURTeC
(531) CFe: 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 7
(732) Jiaxing surtec Machinery Co ., Ltd,  
north Qianxi Rd, group 8, gangzhong Village, guangchen Town, 
Pinghu City, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 10 19 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1635646 
(531) CFe: 11 .03 .09, 26 .11 .02, 26 .13 .25 (511) 21
(732) China yong Feng yuan Co ., Ltd .,  
Block 2 Office area, yong Feng yuan Industrial huanguan south Road,  
guanhu street, Longhua District, shenzhen,  
518000 guangdong (Cn)
(151) 2021 10 27 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1635647 (540) MegaRUn
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 12
(732) shandong Lelutu Trading Co ., Ltd .,  
Westwater Industrial Zone, guangrao County, Dongying City, 
shandong Province (Cn)
(151) 2021 11 18 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1635757 (540) My sustainable aviation Fuel (511) 4
(732) neste Oyj, Keilaranta 21, FI-02150 espoo (FI)
(151) 2021 06 17 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636003 (540) FLUORO TOUCh
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 10
(732) MaDhU InsTRUMenTs PVT . LTD .,  
F-90/3d, Okhla industrial area, phase-i new Delhi-110020 (In)
(151) 2021 11 24 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636056 (540) belecoo
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 12, 28
(732) hubei yangtian PlasticProducts LIMITeD,  
economic and Technological Development Zone, hanchuan City, 
hubei (Cn)
(151) 2021 10 22 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636061 (540) Booom
(531) CFe: 18 .01 .05, 27 .03 .15, 27 .05 .01 (511) 12
(732) ZheJIang aPOLLO MOTORCyCLe ManUFaCTUReR CO ., LTD .,  
Jinyan hill Industrial area, Quanxi Town, Wuyi County, Jinhua City, 
321300 Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 10 22 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636074 
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 19
(732) anhui jit new Material Co ., Ltd,  
no .7, songquan east Road, Xuancheng high Tech Industrial 
Development Zone, Xuancheng City, anhui Province (Cn)
(151) 2021 11 30 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636141 (540) TUsU (511) 5, 33
(732) TUsU LIQUOR PTy LTD,  
10 Mansfield Place Mansfield QLD 4122 (aU)
(151) 2021 11 15 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636163 (540) hangFa
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 31
(732) Jinan Xuechao seed Industry Co ., Ltd .,  
Room 108, 32 sangyuan Road, Licheng District, Jinan City,  
250100 shandong Province (Cn)
(151) 2021 10 26 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636263 (540) Fine Life
(531) CFe: 10 .03 .11, 26 .04 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 3, 5, 16,  
 29, 30, 31, 32
(732) MIP MeTRO group Intellectual Property gmbh & Co . Kg, 
Metro-straße 1, 40235 Düsseldorf (De)
(151) 2021 08 13 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636317 (540) eFORT
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 7
(732) efort Intelligent equipment Co ., Ltd .,  
no . 96, east Wanchun Road, Wuhu District, Wuhu China (anhui) 
Pilot Free Trade Zone anhui Province (Cn)
(151) 2021 06 18 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636318 
(531) CFe: 03 .07 .17, 26 .01 .15 (511) 7
(732) efort Intelligent equipment Co ., Ltd .,  
no . 96, east Wanchun Road, Wuhu District, Wuhu China (anhui), 
Pilot Free Trade Zone, anhui Province (Cn)
(151) 2021 06 18 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636332 (540) R Rocco candy valley ltd .
(531) CFe: 26 .01 .04, 27 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 30, 35
(732) „yakar” Limited Liability Partnership,  
4D Dostyk street, Kaskelen City, Karasay District,  
040900 almaty Region (KZ)
(151) 2021 09 30 (441) 2022 01 17 (581) 2021 12 30

(111) 1636789 (540) n
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .01 (511) 9, 25
(732) as arbeitsschutz gmbh,  
heinrich-hertz-str . 11, 50181 Bedburg (De)
(151) 2021 11 12 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636817 
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 8, 21
(732) guangdong Jinhui Knife and scissors Incorporated company Ltd .,  
a8, Chicheng 8th Road, Industrial Transfer Industrial Park,  
Foshan Chancheng (yangdong Wanxiang), yangjiang City, 
guangdong Province (Cn)
(151) 2021 02 05 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636884 (540) aihaodisi
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 25
(732) FUJIan WeILan InTeRnaTIOnaL TRaDIng CO ., LTD .,  
Floor 5, 11a-4, Fuyiyun Mall, Lingxiu Town, shishi City,  
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636935 (540) K! (511) 18, 25
(732) Kappahl sverige aB, Box 303, se-431 24 MÖLnDaL (se)
(151) 2021 10 25 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636947 (540) saLIXaBan (511) 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636948 (540) eXaB (511) 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636949 (540) eLIXaC (511) 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Kereszturi út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1636950 (540) LIXanOn (511) 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06
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(111) 1637215 (540) DR . MILan (511) 29, 30, 32
(732) DaIRy 4 FUn s .r .o ., Bílov č . p . 100, CZ-743 01 (CZ)
(151) 2021 06 08 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637222 (540) TUĞRa
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 12
(732) BMC OTOMOTİV sanayİ Ve TİCaReT a .Ş .,  
sanayI MahaLLesI, TeKnOPaRK BULVaRI, nO:1/4C 301,  
TR-34906 PenDIK, IsTanBUL (TR)
(151) 2021 05 10 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637223 (540) BMC neOPORT (511) 12, 35
(732) BMC OTOMOTİV sanayİ Ve TİCaReT a .Ş .,  
sanayI MahaLLesI, TeKnOPaRK BULVaRI, nO:1/4C 301,  
TR-34906 PenDIK, IsTanBUL (TR)
(151) 2021 05 10 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637226 (540) DÇ
(531) CFe: 02 .09 .14, 26 .04 .10, 26 .11 .05,  
27 .05 .22, 29 .01 .13 (511) 6, 12, 40
(732) KaRDeMİR KaRaBÜK DeMİR ÇeLİK sanayİ Ve TİCaReT 
anOnİM ŞİRKeTİ, Öğlebeli Mah/semt ankara Karabük Blv . 2, 
Merkez, Karabük (TR)
(151) 2021 05 21 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637250 (540) Palmbaby
(531) CFe: 01 .03 .01, 27 .05 .17, 28 .03 .00 (511) 3, 10, 35
(732) FUJIan neW yIFa gROUP CO ., Ltd .,  
Xinhan Industrial area, hanjiang District, Putian City,  
Fujian Province (Cn)
(151) 2021 06 09 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637888 (540) UnIMITe (511) 7
(732) Brinkman agro B .V .,  
Woutersweg 10, nL-2691 PR‚ s-gravenzande (nL)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1637951 (540) WageneR VULCanIZeRs
(531) CFe: 26 .04 .02, 27 .05 .24 (511) 7, 9, 37
(732) Wagener Vulcanizers gmbh & Co . Kg,  
Reisholzstraße 15, 40721 hilden (De)
(151) 2021 11 27 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638003 (540) Qunce
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 9
(732) TaIZhOU CITy haOFeng eLeCTRIC aPPLIanCe CO .,LTD ., 
nanshan Village, Luoyang street, Luqiao District,  
Tazihou, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 11 17 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638067 (540) MC
(531) CFe: 27 .05 .14 (511) 25
(732) guangzhou ZiLuoLanFang Fashion Co ., Ltd .,  
Rm . 205 #2, no . 715, Xing nan Da Dao, nancun Zhen,  
Panyu District, guangzhou, guangdong (Cn)
(151) 2021 12 15 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638135 (540) We konnect
(531) CFe: 27 .05 .12, 29 .01 .12 (511) 9, 37, 38, 41, 42
(732) eUTeLsaT sa,  
32 boulevard gallieniIssy les Moulineaux, F-92130 (FR)
(151) 2021 06 04 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638186 (540) Regedent (511) 3, 5, 10, 41, 44
(732) RegeDenT ag, Zollikerstrasse 144, Ch-8008 Zürich (Ch)
(151) 2021 10 12 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638203 (540) heRMes ChanDRa (511) 14
(732) heRMes InTeRnaTIOnaL,  
24 rue du Faubourg saint-honoré, F-75008 PaRIs (FR)
(151) 2021 11 23 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUnIKaTy URZĘDOWe

Decyzjami Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 29 sierpnia 2022 r. wydanymi na  podstawie art. 25 ust. 1 
w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), wpisano 
na listę rzeczników patentowych pod nr: 

3600 Ambroziak Elwira Warszawa
3601 Bazarnik Mirosława Anna Kraków
3602 Bogusz Karolina Białystok
3603 Fronk Adrian Marcin Łódź
3604 Gola-Fila Patrycja Natalia Kozienice
3605 Górak Krzysztof Jan Częstochowa
3606 Jadwiszczok Małgorzata Ewa Świętochłowice
3607 Januszewicz Elżbieta Halina Warszawa
3608 Jarosz Katarzyna Anna Częstochowa
3609 Kosecka Nina Julia Międzyrzac Podlaski
3610 Kotruchow Katarzyna Marta Warszawa
3611 Kowalska Patrycja Białystok
3612 Kubski Paweł Jakub Warszawa
3613 Miler Dagmara Dominika Sławno
3614 Musiał Agnieszka Anna Wrocław
3615 Paluch Marta Żaneta Poddębice
3616 Sidorowicz Agnieszka Kraśnik
3617 Sobieska Agnieszka Małgorzata Głuchołazy
3618 Sosnowska Paulina Katarzyna Częstochowa
3619 Sowińska Joanna Warszawa
3620 Stępień Karolina Anna Rzeszów
3621 Szewczyk Leszek Marek Kielce
3622 Szymczak Krzysztof Tomasz Łódź
3624 Wierzbicka Klaudia Maria Świecie
3625 Wychota Marcin Edmund Łódź

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z  art. 18 ust. 4 i  art. 19 ust. 1 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001 r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. z  2021 r. poz. 944), wpisano na  listę 
rzeczników patentowych pod nr: 

3623 Trzebiatowska Monika Kościerzyna

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z  art. 18 ust. 4 i  art. 19 ust. 1 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001 r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. z  2021 r. poz. 944), wpisano na  listę 
rzeczników patentowych pod nr: 

3626 Juszczyk Magdalena Słupsk      

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z  art. 18 ust. 4 i  art. 19 ust. 1 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001 r. o  rzecznikach patentowych (Dz. U. z  2021 r. poz. 944), wpisano na  listę 
rzeczników patentowych pod nr: 

3627 Kamiński Wincenty Faustyn Warszawa 

lista rZecZnikÓw patentowych 
(wpisy i skreślenia)
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