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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 381 do nr 242 450)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

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
(B5) – Opis patentowy zmieniony po sprzeciwie/zmieniony w postępowaniu o unieważnienie patentu 
(B6) – Opis patentowy po ograniczeniu przez uprawnionego
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienione po ograniczeniu przez uprawnionego

(B1) (11) 242394 (41) 2021 05 31 
(51) A01N 59/00 (2006 .01) 
 A01N 25/04 (2006 .01) 
 A01P 1/00 (2006 .01) 
 A01P 3/00 (2006 .01)
(21) 431857 (22) 2019 11 19

(72) FRYCZKOWSKA BEATA, Bielsko-Biała (PL); GABRYŚ TOBIASZ, 
Czechowice-Dziedzice (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA  
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób otrzymywania fungicydów/bakteriocydów na bazie 
tlenku grafenu oraz fungicydy/bakteriocydy na bazie tlenku grafenu

(B1) (11) 242382 (41) 2021 08 23 
(51) A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 20/163 (2016 .01) 
 A23K 20/189 (2016 .01) 
 A23K 30/18 (2016 .01)
(21) 432945 (22) 2020 02 19
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(72) WILKOWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL);  
BERŁOWSKA JOANNA, Łódź (PL); DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL); 
NOWAK ADRIANA, Łódź (PL); MOTYL ILONA, Bukowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania prebiotycznego suplementu paszy z wy-
słodków buraczanych

(B1) (11) 242445 (41) 2020 11 16 
(51) A23K 20/20 (2016.01) 
 A23K 20/24 (2016.01) 
 A23K 20/26 (2016.01) 
 A23K 50/20 (2016.01)
(21) 433246 (22) 2020 03 15
(72) JERZY RAFAŁ, Niemcz (PL); GNATOWSKI TOMASZ, 
Bydgoszcz (PL); WITKOWSKI WITOLD, Niemcz (PL)
(73) ANWIPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu i preparat zawierający elek-
trolity dla zwierząt kopytnych, zwłaszcza koni

(B1) (11) 242411 (41) 2018 11 05 
(51) A61K 36/40 (2006.01) 
 A61P 19/10 (2006.01)
(21) 421363 (22) 2017 04 24
(72) SOZAŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL); NOWAK BEATA,  
Wrocław (PL); MATUSZEWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL);  
KUCHARSKA ALICJA ZOFIA, Wrocław (PL); SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA ANNA,  
Wrocław (PL); ZALESKA-DOROBISZ URSZULA, Wrocław (PL);  
PIÓRECKI NARCYZ, Przemyśl (PL); JĘDRZEJUK DIANA, Wrocław (PL);  
MAGDALAN JAN, Wrocław (PL); SZUMNY DOROTA, Wrocław (PL);  
TROCHA MAŁGORZATA, Kamieniec Wrocławski (PL); 
MERWID-LĄD ANNA, Wrocław (PL); SZELĄG ADAM, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH 
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL); UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 
Rzeszów (PL); ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII 
W BOLESTRASZYCACH, Bolestraszyce (PL)
(54) Preparat z  ekstraktu z  owoców derenia właściwego Cor-
nus mas L. odmiany Raciborski do zastosowania w zapobieganiu 
i leczeniu osteoporozy

(B1) (11) 242402 (41) 2021 06 28 
(51) B01D 53/88 (2006.01) 
 B01D 53/86 (2006.01) 
 B01D 53/72 (2006.01)
(21) 432238 (22) 2019 12 16
(72) NAZIMEK DOBIESŁAW, Lublin (PL); STASIŃSKA BEATA, 
Świdnik (PL); MAJ GRZEGORZ, Lublin (PL); KRZACZEK PAWEŁ, 
Wólka Łańcuchowska (PL); PIEKARSKI WIESŁAW, Lublin (PL); 
KLIMEK KAMILA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL); 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT 
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH, Falenty (PL); 
MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bełżce (PL); POLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Reaktor do utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego 
pomieszczeń hodowlanych

(B1) (11) 242390 (41) 2019 05 20 
(51) B02C 25/00 (2006.01) 
 B02C 18/00 (2006.01)
(21) 423369 (22) 2017 11 06
(72) WARGUŁA ŁUKASZ, Poznań (PL); KRAWIEC PIOTR, Poznań (PL); 
WALUŚ KONRAD JAN, Poznań (PL)

(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka 
do drewna

(B1) (11) 242430 (41) 2021 07 26 
(51) B21D 22/02 (2006.01) 
 B21D 13/04 (2006.01)
(21) 432622 (22) 2020 01 20
(72) PIATKOWSKI WOJCIECH, Balice (PL)
(73) GALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Balice (PL)
(54) Sposób i układ do sterowania stacją skin pass

(B1) (11) 242439 (41) 2021 07 05 
(51) B23B 29/24 (2006.01)
(21) 432459 (22) 2019 12 30
(72) DUSZKIEWICZ BOGDAN, Złotniki (PL)
(73) DUSZKIEWICZ BOGDAN CMT-TECH, Złotniki (PL)
(54) Mocowanie imaka noży tokarskich

(B1) (11) 242436 (41) 2021 03 22 
(51) B23Q 3/00 (2006.01)
(21) 431210 (22) 2019 09 19
(72) BOROWICZ MACIEJ, Poznań (PL); ROBAK KRZYSZTOF, 
Poznań (PL); KAZIMIERUK TOMASZ, Poznań (PL); 
KAZIMIERUK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do precyzyjnej obróbki przedmiotów, zwłaszcza prze-
strzennych konstrukcji metalowych o skomplikowanych kształtach

(B1) (11) 242429 (41) 2022 07 04 
(51) B23Q 39/00 (2006.01) 
 B26F 1/00 (2006.01) 
 B23K 26/14 (2014.01)
(21) 436550 (22) 2020 12 29
(72) KUSIOR JĘDRZEJ, Wolsztyn (PL)
(73) FILTROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Boruja Nowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania stalowego elementu konstrukcji urządze-
nia zabezpieczającego oraz przyrząd pomocniczy do wytwarzania 
stalowego elementu konstrukcji urządzenia zabezpieczającego

(B1) (11) 242397 (41) 2021 12 13 
(51) B24D 7/10 (2006.01) 
 B24B 55/02 (2006.01)
(21) 434268 (22) 2020 06 09
(72) LIPIŃSKI DARIUSZ, Biesiekierz (PL); 
KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Układ do rozprowadzania czynnika chłodząco-smarującego 
w strefie kontaktu ściernicy tarczowej z obrabianym przedmiotem

(B1) (11) 242437 (41) 2021 04 06 
(51) B26D 3/16 (2006.01) 
 B23B 5/16 (2006.01)
(21) 431267 (22) 2019 09 25
(72) TÓRZ DAWID, Kraków (PL); CARPIUC PAVEL, Kraków (PL); 
PIJANKA DAWID, Siedliska (PL)
(73) TÓRZ DAWID, Kraków (PL); CARPIUC PAVEL, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do skrawania czół puszek podtynkowych

(B1) (11) 242419 (41) 2021 09 13 
(51) B27B 5/38 (2006.01)
(21) 433165 (22) 2020 03 07
(72) MACIAK ADAM, Dąbrówka (PL); RUCIŃSKI KACPER, 
Warszawa (PL); SZYMERSKI MACIEJ, Żyrardów (PL)
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(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Automatyczny hamulec piły tarczowej, zestaw zawierający 
go i sposób jego działania oraz odblokowywania

(B1) (11) 242432 (41) 2021 11 15 
(51) B29C 44/34 (2006 .01) 
 C08J 9/22 (2006 .01)
(21) 433844 (22) 2020 05 09
(72) SZLEZER MARCIN, Osiek nad Wisłą (PL);  
TRZYNA MARCIN, Warszawa (PL)
(73) STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt z polistyrenu ekstrudowanego

(B1) (11) 242444 (41) 2020 09 21 
(51) B32B 25/08 (2006 .01) 
 C08L 27/12 (2006 .01) 
 B32B 7/10 (2006 .01) 
 B05D 3/14 (2006 .01) 
 C09K 3/10 (2006 .01) 
 B32B 37/00 (2006 .01)
(21) 432609 (22) 2020 01 17
(72) PAWLIKOWSKI JACEK, Sędziszów Małopolski (PL);  
LALIK KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) GUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sędziszów Małopolski (PL)
(54) Sposób laminowania elastomeru warstwą politetrafluoroety-
lenu

(B1) (11) 242395 (41) 2021 07 19 
(51) B60C 27/12 (2006 .01)
(21) 432617 (22) 2020 01 17
(72) PALECZEK WITOLD, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie antypoślizgowe na koła i sposób jego montażu

(B1) (11) 242420 (41) 2020 01 02 
(51) B60G 17/015 (2006 .01) 
 F16F 15/03 (2006 .01) 
 H02J 7/00 (2006 .01)
(21) 426009 (22) 2018 06 21
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ trzech elektronicznych przekaźników w systemie odzysku 
energii od silników elektrycznego, aktywnego zawieszenia pojazdu 
z opcją jego zmiennej sztywności

(B1) (11) 242426 (41) 2021 07 12 
(51) B62D 63/06 (2006 .01) 
 B62D 13/00 (2006 .01) 
 B60D 1/173 (2006 .01) 
 A01G 23/00 (2006 .01)
(21) 432513 (22) 2020 01 07
(72) DOMAŃSKI HENRYK, Żurawica (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HENART  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żurawica (PL)
(54) Przyczepa leśna do ciągnika z rozdrabniaczem gałęzi i skrzynią 
na rozdrobnione gałęzie

(B1) (11) 242385 (41) 2022 08 29 
(51) B64G 1/00 (2006 .01) 
 B64G 1/14 (2006 .01) 
 B64G 5/00 (2006 .01) 
 B64F 1/06 (2006 .01)
(21) 437157 (22) 2021 02 26
(72) STRZELCZYK PIOTR, Rzeszów (PL)

(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób startu pojazdu kosmicznego z wykorzystaniem plat-
formy startowej w postaci ekranoplanu

(B1) (11) 242433 (41) 2022 01 24 
(51) B65D 19/00 (2006 .01) 
 B65D 19/28 (2006 .01)
(21) 434746 (22) 2020 07 22
(72) HOMA MACIEJ, Bestwina (PL); BERNASIŃSKI MAREK, 
Jasienica (PL); GŁOWACKI WOJCIECH, Kęty (PL)
(73) BERNASIŃSKI MAREK MICROMAR, Jasienica (PL)
(54) Sposób wytwarzania palety metalowej i paleta metalowa

(B1) (11) 242431 (41) 2021 07 12 
(51) B65G 15/12 (2006 .01) 
 A23P 20/18 (2016 .01)
(21) 432533 (22) 2020 01 09
(72) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(73) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(54) System i sposób pokrywania produktów warstwą zewnętrzną

(B1) (11) 242421 (41) 2020 03 09 
(51) B65G 67/02 (2006 .01) 
 B65G 61/00 (2006 .01) 
 B60P 3/03 (2006 .01)
(21) 426834 (22) 2018 08 29
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zespół urządzeń do automatycznego załadunku i rozładunku 
zasobników z towarem z busa z dronem

(B1) (11) 242440 (41) 2021 07 19 
(51) B65H 49/20 (2006 .01) 
 B65B 35/02 (2006 .01)
(21) 432601 (22) 2020 01 17
(72) PREDKO ROBERT, Zakrzewo (PL);  
PREDKO TEODOR, Zakrzewo (PL)
(73) PREDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakrzewo (PL)
(54) Mobilny pojemnik do pobierania odcinków zrolowanej taśmy 
stalowej

(B1) (11) 242416 (41) 2019 12 16 
(51) C01B 35/02 (2006 .01) 
 A61K 41/00 (2006 .01)
(21) 425910 (22) 2018 06 13
(72) BORATYŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); GODELA AGNIESZKA, 
Nowy Kocin (PL); LEWAŃSKA MONIKA, Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY 
 IM . JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania powierzchniowo sfunkcjonalizowanych 
nanocząstek zawierających bor oraz powierzchniowo sfunkcjona-
lizowane nanocząstki zawierające bor, z krótko żyjącym izotopem 
10B, wytworzone tym sposobem

(B1) (11) 242412 (41) 2020 11 16 
(51) C02F 1/46 (2006 .01) 
 A61L 2/14 (2006 .01) 
 H05H 1/24 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 431823 (22) 2019 11 15
(72) MOTYKA-POMAGRUK AGATA, Gdańsk (PL);  
DZIMITROWICZ ANNA, Kamienna Góra (PL); ŚLEDŹ WOJCIECH, 
Olsztyn (PL); POHL PAWEŁ, Wrocław (PL); KLIŚ TYMOTEUSZ, 
Dębica (PL); JAMRÓZ PIOTR, Wrocław (PL); ŁOJKOWSKA EWA, 
Gdańsk (PL)
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(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL);  
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych

(B1) (11) 242381 (41) 2019 11 04 
(51) C04B 18/20 (2006 .01) 
 C04B 26/04 (2006 .01) 
 C04B 26/14 (2006 .01) 
 C04B 26/18 (2006 .01)
(21) 425446 (22) 2018 05 02
(72) KĘPCZAK NORBERT, Pabianice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja odlewu mineralnego

(B1) (11) 242399 (41) 2021 05 04 
(51) C04B 28/04 (2006 .01) 
 C04B 14/30 (2006 .01) 
 C04B 111/72 (2006 .01)
(21) 431659 (22) 2019 10 30
(72) SZYMANOWSKI JACEK, Wrocław (PL);  
SADOWSKI ŁUKASZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zaprawa cementowa naprawcza

(B1) (11) 242400 (41) 2021 09 06 
(51) C04B 28/04 (2006 .01) 
 C04B 22/00 (2006 .01)
(21) 433120 (22) 2020 03 02
(72) SADOWSKI ŁUKASZ, Wałbrzych (PL);  
CHAJEC ADRIAN, Siestrzechowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cemen-
towych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego 
sposobu

(B1) (11) 242443 (41) 2020 01 02 
(51) C05F 11/02 (2006 .01) 
 C05F 11/06 (2006 .01)
(21) 426125 (22) 2018 06 29
(72) JUSZCZYŃSKI JAN, Gliwice (PL); JUSZCZYŃSKA MAGDALENA, 
Gliwice (PL); KURASZ EWELINA, Katowice (PL); BELYAVSKIY VADIM, 
Katowice (PL); KRASZEWSKI TOMASZ, Gliwice (PL); 
SROKA ZBIGNIEW, Gliwice (PL); SZKODA HENRYK, Bytom (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasów fulwowych z torfu metodami 
mechanochemicznymi oraz aparat do wytwarzania kwasów fulwo-
wych z torfu

(B1) (11) 242415 (41) 2022 01 03 
(51) C07C 5/22 (2006 .01) 
 C07C 5/25 (2006 .01) 
 C07C 5/31 (2006 .01) 
 B01J 29/06 (2006 .01)
(21) 434550 (22) 2020 07 02
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);  
MIĄDLICKI PIOTR, Szczecin (PL);  
SZEREMETA ZUZANNA, Stargard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności wermikulitu jako 
katalizatora

(B1) (11) 242446 (41) 2022 05 16 
(51) C07C 29/145 (2006 .01) 
 C07C 31/10 (2006 .01)
(21) 435949 (22) 2020 11 10

(72) PILARCZYK JANUSZ, Płock (PL); RYCHLIK WOJCIECH, 
Warszawa (PL); WOŹNIAK MARTA, Płock (PL)
(73) WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2-propanolu metodą katalitycznego uwo-
dornienia acetonu

(B1) (11) 242406 (41) 2022 02 21 
(51) C07C 211/63 (2006 .01) 
 C07C 209/12 (2006 .01) 
 C07C 209/20 (2006 .01) 
 C07C 51/41 (2006 .01) 
 C11D 1/62 (2006 .01)
(21) 434993 (22) 2020 08 18
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); 
KACZMAREK DAMIAN KRYSTIAN, Izabelin (PL);  
MATERNA KATARZYNA, Czapury (PL);  
WOJCIESZAK MARTA, Nowy Tomyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem dodecylo(karboksymetylo)
dimetyloamoniowym, sposób otrzymywania i zastosowanie jako 
środki myjące

(B1) (11) 242407 (41) 2022 02 21 
(51) C07C 211/63 (2006 .01) 
 C07C 209/12 (2006 .01) 
 C07C 59/64 (2006 .01) 
 C07C 63/08 (2006 .01) 
 A01N 33/02 (2006 .01)
(21) 434994 (22) 2020 08 18
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL);  
SZYMANIAK DARIA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe bis-amoniowe ciecze jonowe z anionem syryngoniano-
wym i 3,6-dichloro-2-metoksybenozoesanowym, sposób ich otrzy-
mywania oraz zastosowanie jako herbicydy

(B1) (11) 242389 (41) 2021 09 06 
(51) C07C 253/30 (2006 .01) 
 C07C 255/42 (2006 .01) 
 B01J 27/24 (2006 .01)
(21) 433112 (22) 2020 03 02
(72) BRZĘCZEK-SZAFRAN ALINA, Katowice (PL);  
CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL);  
GWÓŹDŹ MAGDALENA, Olszyny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania produktów reakcji Knoevenagla

(B1) (11) 242403 (41) 2019 03 11 
(51) C07D 487/04 (2006 .01)
(21) 422694 (22) 2017 08 30
(72) ZARZYKA IWONA, Rzeszów (PL);  
SZYSZKOWSKA AGNIESZKA, Bęczków (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania estru

(B1) (11) 242417 (41) 2020 01 02 
(51) C07F 15/06 (2006 .01) 
 A01P 3/00 (2006 .01) 
 A61P 31/10 (2006 .01)
(21) 425954 (22) 2018 06 16
(72) MORZYK-OCIEPA BARBARA, Częstochowa (PL);  
SZMIGIEL KSENIA, Kłobuck (PL);  
BARCZYŃSKA-FELUSIAK RENATA, Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  
IM . JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Związek kompleksowy kobaltu(II) oraz jego zastosowanie
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(B1) (11) 242410 (41) 2020 08 10 
(51) C07K 1/06 (2006.01) 
 C07K 9/00 (2006.01) 
 A61K 47/64 (2017.01) 
 A61K 38/14 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01)
(21) 428782 (22) 2019 01 31
(72) RUSIECKA IZABELA, Gdynia (PL); KOCIĆ IVAN, Gdynia (PL);  
RUCZYŃSKI JAROSŁAW, Gdynia (PL); REKOWSKI PIOTR, 
Lublewo Gdańskie (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL); 
UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania koniugatów wankomycyny i TP10, ko-
niugaty otrzymane tym sposobem oraz ich zastosowanie w leczeniu 
przeciwbakteryjnym

(B1) (11) 242404 (41) 2021 04 19 
(51) C08G 65/28 (2006.01) 
 C08G 64/30 (2006.01)
(21) 431503 (22) 2019 10 17
(72) SZPIŁYK MARZENA, Sietesz (PL); LUBCZAK RENATA, 
Rzeszów (PL); LUBCZAK JACEK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli

(B1) (11) 242388 (41) 2020 06 01 
(51) C08J 11/08 (2006.01) 
 B29B 17/02 (2006.01)
(21) 427905 (22) 2018 11 26
(72) ZAWADIAK JAN, Gliwice (PL); WOJCIECHOWSKI SZYMON, 
Zabrze (PL); ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); PIOTROWSKI TOMASZ, 
Kędzierzyn-Koźle (PL); MAREK ADAM, Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób przetwarzania odpadowych folii laminowanych zawie-
rających polietylen, poliamid lub poli(tereftalan etylenu)

(B1) (11) 242405 (41) 2021 05 17 
(51) C08L 67/04 (2006.01) 
 C08L 75/12 (2006.01) 
 C08K 3/34 (2006.01) 
 C08K 9/04 (2006.01) 
 C08J 3/215 (2006.01) 
 C08J 3/28 (2006.01)
(21) 431772 (22) 2019 11 12
(72) ZARZYCKA IWONA, Rzeszów (PL); SZYSZKOWSKA AGNIESZKA, 
Bęczków (PL); CZERNIECKA-KUBICKA ANNA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL); UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Hybrydowy nanokompozyt polimerowy i sposób jego otrzy-
mywania

(B1) (11) 242392 (41) 2021 01 11 
(51) C12F 3/00 (2006.01) 
 C12F 3/10 (2006.01) 
 F26B 3/00 (2006.01) 
 A23L 7/00 (2016.01)
(21) 430449 (22) 2019 06 30
(72) HEJNA ALEKSANDER, Rotmanka (PL);  
FORMELA KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób suszenia i rozdrabniania młóta browarnianego

(B1) (11) 242387 (41) 2020 04 06 
(51) C12M 1/00 (2006.01) 
 G01N 1/00 (2006.01)
(21) 427292 (22) 2018 10 01

(72) STUDENT SEBASTIAN, Gliwice (PL); WANDZIK ILONA, 
Gliwice (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); 
GUT KAZIMIERZ, Gliwice (PL); GRACKA MARIA, Bytom (PL); 
BUREK MAŁGORZATA, Gogolin (PL); POTERAŁA ALEKSANDRA, 
Chrzanów (PL); IWANASZKO MARTA, Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie mikroprzepływowe i sposób prowadzenia hodowli 
komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko 
in vivo

(B1) (11) 242414 (41) 2021 05 17 
(51) C12P 17/04 (2006.01) 
 C12P 41/00 (2006.01)
(21) 431763 (22) 2019 11 12
(72) PANNEK JAKUB, Krążkowy (PL); GACH JOANNA, 
Bystrzyca Kłodzka (PL); OLEJNICZAK TERESA, Wrocław (PL); 
BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (+)-izomeru-(3R)-3-n-propyloftalidu

(B1) (11) 242422 (41) 2021 07 05 
(51) E01F 9/608 (2016.01)
(21) 432455 (22) 2019 12 30
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ , Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Listwa świetlna na rurę znaku drogowego przejścia dla pieszych

(B1) (11) 242441 (41) 2022 03 07 
(51) E03F 5/10 (2006.01) 
 G05D 7/00 (2006.01)
(21) 435131 (22) 2020 08 28
(72) ŚWIEBODA SŁAWOMIR, Łąka (PL)
(73) STALBUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zastawka pneumatyczna do instalacji kanalizacyjnej

(B1) (11) 242427 (41) 2021 08 09 
(51) E05C 19/12 (2006.01) 
 B25H 3/02 (2006.01) 
 B65D 45/18 (2006.01)
(21) 432766 (22) 2020 02 03
(72) SAJDAK LUDWIK, Kraków (PL)
(73) SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zapięcie do organizerów modułowych i organizer z  takim 
zapięciem

(B1) (11) 242408 (41) 2020 01 27 
(51) E21B 43/112 (2006.01) 
 E21B 29/00 (2006.01) 
 E21B 43/11 (2006.01)
(21) 431338 (22) 2019 10 01
(72) KABIESZ JÓZEF, Katowice (PL); MYSZKOWSKI JACEK, Psary (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób i głowica do wykonywania wzdłużnych szczelin w otwo-
rze wiertniczym

(B1) (11) 242409 (41) 2022 10 03 
(51) E21C 35/183 (2006.01) 
 E21C 35/18 (2006.01) 
 B21J 9/02 (2006.01) 
 B21K 5/02 (2006.01)
(21) 437503 (22) 2021 03 30
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA STANISŁAW, 
Gliwice (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL)



Nr 8/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 9

(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Przyrząd do mocowania ostrzy skrawających w nożach styczno-
-obrotowych

(B1) (11) 242393 (41) 2020 07 27 
(51) E21D 11/28 (2006 .01) 
 E04C 5/07 (2006 .01)
(21) 431741 (22) 2019 11 07
(72) RAJWA SYLWESTER, Ruda Śląska (PL); ROTKEGEL MAREK, 
Katowice (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL); SOBCZAK DAGMARA, 
Chorzów (PL); BRODA MARCIN, Bytom (PL); PRUSEK STANISŁAW, 
Wieszowa (PL); PYTLIK ANDRZEJ, Piekary Śląskie (PL); 
PACZEŚNIOWSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL); KOROL JERZY, 
Mysłowice (PL); SZYMAŁA JAN, Nowe Chechło (PL);  
MAMOS JACEK, Zabrze (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Wieloelementowa rozpora górnicza obudowy chodnikowej

(B1) (11) 242401 (41) 2022 02 14 
(51) E21D 19/02 (2006 .01) 
 E21D 23/00 (2006 .01) 
 E21D 15/60 (2006 .01) 
 E21D 11/40 (2006 .01)
(21) 434921 (22) 2020 08 07
(72) GERLICH JACEK, Nakło (PL); JENCZMYK DARIUSZ, 
Piekary Śląskie (PL); MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); 
STĘPOR JOACHIM, Żernica (PL); SZYGUŁA MAREK, Gliwice (PL); 
TURCZYŃSKI KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do wybudowania i załadunku sekcji obudowy zme-
chanizowanej na płytę transportową w procesie likwidacji ściany 
wydobywczej

(B1) (11) 242423 (41) 2022 06 06 
(51) E21D 21/00 (2006 .01) 
 E21D 20/00 (2006 .01) 
 E21D 20/02 (2006 .01)
(21) 436152 (22) 2020 11 30
(72) ŚMIGIELSKI JANUSZ, Katowice (PL)
(73) ŚMIGIELSKI JANUSZ, Katowice (PL)
(54) Kotew górnicza

(B1) (11) 242447 (41) 2021 06 14 
(51) E21F 3/00 (2006 .01) 
 F24F 3/00 (2006 .01)
(21) 432063 (22) 2019 12 03
(72) SZLĄZAK NIKODEM, Kraków (PL); OBRACAJ DARIUSZ, 
Bielsko-Biała (PL); KORZEC MAREK, Modlnica (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Instalacja chłodząca dla kopalń podziemnych i sposób chło-
dzenia kopalni

(B1) (11) 242438 (41) 2021 06 14 
(51) F16M 7/00 (2006 .01)
(21) 432208 (22) 2019 12 13
(72) BUGAJ ROMAN, Szczyrk (PL)
(73) FUKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała (PL)
(54) Platforma do relokacji maszyn i urządzeń roboczych

(B1) (11) 242434 (41) 2022 01 24 
(51) F24H 1/52 (2006 .01) 
 F24H 9/13 (2022 .01)
(21) 434727 (22) 2020 07 20
(72) KOŚCIŃSKI PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL)

(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Dwufunkcyjny kocioł grzewczy

(B1) (11) 242425 (41) 2020 10 19 
(51) F24S 30/00 (2018 .01) 
 F24S 25/632 (2018 .01) 
 F24S 25/634 (2018 .01)
(21) 429537 (22) 2019 04 05
(72) KORZEKWA ANITA, Częstochowa (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Konstrukcja nośna zwłaszcza paneli słonecznych

(B1) (11) 242386 (41) 2022 10 03 
(51) F41H 5/04 (2006 .01) 
 F41H 5/12 (2006 .01) 
 F41H 5/00 (2006 .01)
(21) 437495 (22) 2021 03 26
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL);  
TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Osłona balistyczna

(B1) (11) 242391 (41) 2020 08 24 
(51) G01B 1/00 (2006 .01) 
 G01B 5/02 (2006 .01) 
 G01N 33/38 (2006 .01)
(21) 428979 (22) 2019 02 19
(72) GLINICKI MICHAŁ ANTONI, Łomianki Dolne (PL);  
SOBCZAK MACIEJ MARIUSZ, Warszawa (PL);  
JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA DARIA, Warszawa (PL);  
GIBAS KAROLINA, Kęty (PL); DĄBROWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie służące do przeprowadzenia pomiaru zmiany dłu-
gości elementów zawierających kruszywo, w szczególności beto-
nowych, podlegających reakcji alkalia-kruszywo

(B1) (11) 242424 (41) 2021 08 23 
(51) G01B 21/26 (2006 .01) 
 G01G 19/08 (2006 .01) 
 G01M 17/06 (2006 .01)
(21) 432912 (22) 2020 02 17
(72) SKIBA JAROSŁAW, Świdnik (PL)
(73) SKIBA JAROSŁAW ABIX, Świdnik (PL)
(54) Kalibrowany ruszt technologiczny dla mobilnej stacji kontroli 
pojazdów i sposób wykonania rusztu

(B1) (11) 242435 (41) 2022 02 28 
(51) G01F 3/22 (2006 .01) 
 G01F 15/06 (2006 .01) 
 G08C 19/00 (2006 .01)
(21) 435119 (22) 2020 08 27
(72) CZAUDERNA ARTUR, Cieszyn (PL); TEMEL STANISŁAW, 
Zebrzydowice (PL); CIEŚLAR EDWARD, Goleszów (PL)
(73) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA , Cieszyn (PL)
(54) Gazomierz

(B1) (11) 242442 (41) 2022 09 26 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 3/08 (2006 .01) 
 G01N 3/20 (2006 .01) 
 G01N 3/22 (2006 .01) 
 G01N 3/24 (2006 .01) 
 G01N 33/34 (2006 .01)
(21) 435479 (22) 2021 03 19
(72) GRABOWSKI TOMASZ, Gowarzewo (PL);  
KASZYŃSKI DANIEL, Poznań (PL)
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A01F 25/16 (2006 .01) 242413*
A01G 23/00 (2006 .01) 242426*
A01N 59/00 (2006 .01) 242394
A01N 25/04 (2006 .01) 242394*
A01N 33/02 (2006 .01) 242407*
A01P 1/00 (2006 .01) 242394*
A01P 3/00 (2006 .01) 242394*
A01P 3/00 (2006 .01) 242417*

A23K 10/30 (2016 .01) 242382
A23K 20/163 (2016 .01) 242382*
A23K 20/189 (2016 .01) 242382*
A23K 30/18 (2016 .01) 242382*
A23K 20/20 (2016 .01) 242445
A23K 20/24 (2016 .01) 242445*
A23K 20/26 (2016 .01) 242445*
A23K 50/20 (2016 .01) 242445*

(73) FEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(54) Sposób przeprowadzania pomiarów parametrów mechanicz-
no-wytrzymałościowych tektury falistej

(B1) (11) 242413 (41) 2022 06 27 
(51) G01N 19/02 (2006 .01) 
 G01N 3/56 (2006 .01) 
 A01F 25/16 (2006 .01)
(21) 436419 (22) 2020 12 21
(72) HORABIK JÓZEF, Lublin (PL); MOLENDA MAREK, Dys (PL); 
WIĄCEK JOANNA, Lublin (PL); PARAFINIUK PIOTR, Lublin (PL); 
BAŃDA MACIEJ, Lublin (PL); KOBYŁKA RAFAŁ, Nowa Wola (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wyznaczania współczynnika tarcia ziarna o pio-
nową ścianę silosu wykonaną z blachy falistej

(B1) (11) 242418 (41) 2022 05 16 
(51) G01N 23/20016 (2018 .01)
(21) 435942 (22) 2020 11 09
(72) TYSZKIEWICZ CUMA, Gliwice (PL); KARASIŃSKI PAWEŁ, 
Gliwice (PL); KAŹMIERCZAK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Uchwyt mocujący, zwłaszcza dla planarnych światłowodowych 
przetworników pomiarowych ze sprzęgaczami siatkowymi do go-
niometru

(B1) (11) 242384 (41) 2021 05 04 
(51) G01N 33/12 (2006 .01) 
 G01N 21/63 (2006 .01)
(21) 431552 (22) 2019 10 22
(72) KULIG ŁUKASZ, Rzeszów (PL); TERESZKIEWICZ KRZYSZTOF, 
Kielnarowa (PL); WACHTA HENRYK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mię-
sie, zwłaszcza wieprzowym lub wołowym

(B1) (11) 242398 (41) 2021 12 27 
(51) G01R 27/08 (2006 .01)
(21) 434393 (22) 2020 06 20
(72) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF R ., Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób określania oporności powierzchniowej

(B1) (11) 242448 (41) 2022 06 27 
(51) G09B 23/18 (2006 .01)
(21) 436457 (22) 2020 12 22
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania indukcji elektromagnetycznej

(B1) (11) 242428 (41) 2022 01 24 
(51) H01H 85/46 (2006 .01)
(21) 434770 (22) 2020 07 23
(72) KROGULEC PAWEŁ, Warszawa (PL); MAŚLANY MARIUSZ, 
Warszawa (PL); KUREK KAROL, Truskaw (PL); KOWALIK RYSZARD, 
Warszawa (PL); JANUSZEWSKI MARCIN, Sochaczew (PL); 
SZEWCZYK MARCIN, Warszawa (PL); SZREDER RADOSŁAW, 
Warszawa (PL); STOCZKO SZYMON, Białystok (PL); 
DASZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie łączeniowe przeznaczone do szybkiego i sterowa-
nego wyłączania prądu

(B1) (11) 242450 (41) 2022 08 01 
(51) H02K 21/46 (2006 .01) 
 H02K 1/276 (2022 .01)
(21) 436779 (22) 2021 01 27
(72) ZAWILAK JAN, Wrocław (PL);  
GWOŹDZIEWICZ MACIEJ, Jawor (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

(B1) (11) 242449 (41) 2022 08 29 
(51) H02N 11/00 (2006 .01) 
 H03K 3/02 (2006 .01) 
 G09B 23/18 (2006 .01)
(21) 437130 (22) 2021 02 26
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Generator do wytwarzania silnych impulsowych pól magnetycz-
nych metodą wybuchowej kompresji strumienia magnetycznego

(B1) (11) 242383 (41) 2021 05 04 
(51) H02S 40/10 (2014 .01) 
 E04D 13/18 (2018 .01)
(21) 431604 (22) 2019 10 25
(72) RZOŃCA DARIUSZ, Rzeszów (PL); MAZUR DAMIAN, 
Rzeszów (PL); DEC GRZEGORZ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza 
powierzchnie paneli fotowoltaicznych

(B1) (11) 242396 (41) 2021 09 27 
(51) H04L 12/28 (2006 .01) 
 G06Q 50/02 (2012 .01)
(21) 433317 (22) 2020 03 23
(72) DZIERZBICKA-GŁOWACKA LIDIA, Pierwoszyno (PL);  
JANECKI MACIEJ, Czarny Młyn (PL); NOWICKI ARTUR, Gdynia (PL); 
DYBOWSKI DAWID, Lębork (PL); SZYMKIEWICZ ADAM, Gdańsk (PL); 
ZIMA PIOTR, Gdańsk (PL); JAWORSKA-SZULC BEATA, Gdańsk (PL); 
PIETRZAK STEFAN, Raszyn (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, 
Rokitnica (PL); PAZIKOWSKA-SAPOTA GRAŻYNA, Gdynia (PL); 
SZYMCZYCHA BEATA, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Sopot (PL)
(54) Zintegrowany układ do oceny stanu środowiska, zwłaszcza wód 
akwenów ograniczonych, od wymuszeń biochemicznych środowi-
skowych

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 .
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A23L 7/00 (2016 .01) 242392*
A23P 20/18 (2016 .01) 242431*
A61K 36/40 (2006 .01) 242411
A61K 41/00 (2006 .01) 242416*
A61K 47/64 (2017 .01) 242410*
A61K 38/14 (2006 .01) 242410*
A61L 2/14 (2006 .01) 242412*
A61P 19/10 (2006 .01) 242411*
A61P 31/10 (2006 .01) 242417*
A61P 31/04 (2006 .01) 242410*
B01D 53/88 (2006 .01) 242402
B01D 53/86 (2006 .01) 242402*
B01D 53/72 (2006 .01) 242402*
B01J 29/06 (2006 .01) 242415*
B01J 27/24 (2006 .01) 242389*
B02C 25/00 (2006 .01) 242390
B02C 18/00 (2006 .01) 242390*
B05D 3/14 (2006 .01) 242444*
B09B 3/00 (2006 .01) 242412*
B21D 22/02 (2006 .01) 242430
B21D 13/04 (2006 .01) 242430*
B21J 9/02 (2006 .01) 242409*
B21K 5/02 (2006 .01) 242409*
B23B 29/24 (2006 .01) 242439
B23B 5/16 (2006 .01) 242437*
B23K 26/14 (2014 .01) 242429*
B23Q 3/00 (2006 .01) 242436
B23Q 39/00 (2006 .01) 242429
B24B 55/02 (2006 .01) 242397*
B24D 7/10 (2006 .01) 242397
B25H 3/02 (2006 .01) 242427*
B26D 3/16 (2006 .01) 242437
B26F 1/00 (2006 .01) 242429*
B27B 5/38 (2006 .01) 242419
B29B 17/02 (2006 .01) 242388*
B29C 44/34 (2006 .01) 242432
B32B 25/08 (2006 .01) 242444
B32B 7/10 (2006 .01) 242444*
B32B 37/00 (2006 .01) 242444*
B60C 27/12 (2006 .01) 242395
B60D 1/173 (2006 .01) 242426*
B60G 17/015 (2006 .01) 242420
B60P 3/03 (2006 .01) 242421*
B62D 63/06 (2006 .01) 242426
B62D 13/00 (2006 .01) 242426*
B64F 1/06 (2006 .01) 242385*
B64G 1/00 (2006 .01) 242385
B64G 1/14 (2006 .01) 242385*
B64G 5/00 (2006 .01) 242385*
B65B 35/02 (2006 .01) 242440*
B65D 19/00 (2006 .01) 242433
B65D 19/28 (2006 .01) 242433*
B65D 45/18 (2006 .01) 242427*
B65G 15/12 (2006 .01) 242431
B65G 67/02 (2006 .01) 242421
B65G 61/00 (2006 .01) 242421*
B65H 49/20 (2006 .01) 242440
C01B 35/02 (2006 .01) 242416
C02F 1/46 (2006 .01) 242412
C04B 18/20 (2006 .01) 242381
C04B 26/04 (2006 .01) 242381*
C04B 26/14 (2006 .01) 242381*
C04B 26/18 (2006 .01) 242381*
C04B 28/04 (2006 .01) 242399
C04B 14/30 (2006 .01) 242399*
C04B 111/72 (2006 .01) 242399*

C04B 28/04 (2006 .01) 242400
C04B 22/00 (2006 .01) 242400*
C05F 11/02 (2006 .01) 242443
C05F 11/06 (2006 .01) 242443*
C07C 5/22 (2006 .01) 242415
C07C 5/25 (2006 .01) 242415*
C07C 5/31 (2006 .01) 242415*
C07C 29/145 (2006 .01) 242446
C07C 31/10 (2006 .01) 242446*
C07C 211/63 (2006 .01) 242406
C07C 209/12 (2006 .01) 242406*
C07C 209/20 (2006 .01) 242406*
C07C 51/41 (2006 .01) 242406*
C07C 211/63 (2006 .01) 242407
C07C 209/12 (2006 .01) 242407*
C07C 59/64 (2006 .01) 242407*
C07C 63/08 (2006 .01) 242407*
C07C 253/30 (2006 .01) 242389
C07C 255/42 (2006 .01) 242389*
C07D 487/04 (2006 .01) 242403
C07F 15/06 (2006 .01) 242417
C07K 1/06 (2006 .01) 242410
C07K 9/00 (2006 .01) 242410*
C08G 65/28 (2006 .01) 242404
C08G 64/30 (2006 .01) 242404*
C08J 9/22 (2006 .01) 242432*
C08J 11/08 (2006 .01) 242388
C08J 3/215 (2006 .01) 242405*
C08J 3/28 (2006 .01) 242405*
C08K 3/34 (2006 .01) 242405*
C08K 9/04 (2006 .01) 242405*
C08L 27/12 (2006 .01) 242444*
C08L 67/04 (2006 .01) 242405
C08L 75/12 (2006 .01) 242405*
C09K 3/10 (2006 .01) 242444*
C11D 1/62 (2006 .01) 242406*
C12F 3/00 (2006 .01) 242392
C12F 3/10 (2006 .01) 242392*
C12M 1/00 (2006 .01) 242387
C12P 17/04 (2006 .01) 242414
C12P 41/00 (2006 .01) 242414*
E01F 9/608 (2016 .01) 242422
E03F 5/10 (2006 .01) 242441
E04C 5/07 (2006 .01) 242393*
E04D 13/18 (2018 .01) 242383*
E05C 19/12 (2006 .01) 242427
E21B 43/112 (2006 .01) 242408
E21B 29/00 (2006 .01) 242408*
E21B 43/11 (2006 .01) 242408*
E21C 35/183 (2006 .01) 242409
E21C 35/18 (2006 .01) 242409*
E21D 11/28 (2006 .01) 242393
E21D 19/02 (2006 .01) 242401
E21D 23/00 (2006 .01) 242401*
E21D 15/60 (2006 .01) 242401*
E21D 11/40 (2006 .01) 242401*
E21D 21/00 (2006 .01) 242423
E21D 20/00 (2006 .01) 242423*
E21D 20/02 (2006 .01) 242423*
E21F 3/00 (2006 .01) 242447
F16F 15/03 (2006 .01) 242420*
F16M 7/00 (2006 .01) 242438
F24F 3/00 (2006 .01) 242447*
F24H 1/52 (2006 .01) 242434
F24H 9/13 (2022 .01) 242434*
F24S 30/00 (2018 .01) 242425

F24S 25/632 (2018 .01) 242425*
F24S 25/634 (2018 .01) 242425*
F26B 3/00 (2006 .01) 242392*
F41H 5/04 (2006 .01) 242386
F41H 5/12 (2006 .01) 242386*
F41H 5/00 (2006 .01) 242386*
G01B 1/00 (2006 .01) 242391
G01B 5/02 (2006 .01) 242391*
G01B 21/26 (2006 .01) 242424
G01F 3/22 (2006 .01) 242435
G01F 15/06 (2006 .01) 242435*
G01G 19/08 (2006 .01) 242424*
G01M 17/06 (2006 .01) 242424*
G01N 1/00 (2006 .01) 242387*
G01N 33/38 (2006 .01) 242391*
G01N 3/00 (2006 .01) 242442
G01N 3/08 (2006 .01) 242442*
G01N 3/20 (2006 .01) 242442*
G01N 3/22 (2006 .01) 242442*
G01N 3/24 (2006 .01) 242442*
G01N 33/34 (2006 .01) 242442*

G01N 19/02 (2006 .01) 242413
G01N 3/56 (2006 .01) 242413*
G01N 23/20016 (2018 .01) 242418
G01N 33/12 (2006 .01) 242384
G01N 21/63 (2006 .01) 242384*
G01R 27/08 (2006 .01) 242398
G05D 7/00 (2006 .01) 242441*
G06Q 50/02 (2012 .01) 242396*
G08C 19/00 (2006 .01) 242435*
G09B 23/18 (2006 .01) 242448
G09B 23/18 (2006 .01) 242449*
H01H 85/46 (2006 .01) 242428
H02J 7/00 (2006 .01) 242420*
H02K 21/46 (2006 .01) 242450
H02K 1/276 (2022 .01) 242450*
H02N 11/00 (2006 .01) 242449
H02S 40/10 (2014 .01) 242383
H03K 3/02 (2006 .01) 242449*
H04L 12/28 (2006 .01) 242396
H05H 1/24 (2006 .01) 242412*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242381 C04B 18/20 (2006 .01)
242382 A23K 10/30 (2016 .01)
242383 H02S 40/10 (2014 .01)
242384 G01N 33/12 (2006 .01)
242385 B64G 1/00 (2006 .01)
242386 F41H 5/04 (2006 .01)
242387 C12M 1/00 (2006 .01)
242388 C08J 11/08 (2006 .01)
242389 C07C 253/30 (2006 .01)
242390 B02C 25/00 (2006 .01)
242391 G01B 1/00 (2006 .01)
242392 C12F 3/00 (2006 .01)
242393 E21D 11/28 (2006 .01)
242394 A01N 59/00 (2006 .01)
242395 B60C 27/12 (2006 .01)
242396 H04L 12/28 (2006 .01)
242397 B24D 7/10 (2006 .01)
242398 G01R 27/08 (2006 .01)
242399 C04B 28/04 (2006 .01)
242400 C04B 28/04 (2006 .01)
242401 E21D 19/02 (2006 .01)
242402 B01D 53/88 (2006 .01)
242403 C07D 487/04 (2006 .01)
242404 C08G 65/28 (2006 .01)
242405 C08L 67/04 (2006 .01)
242406 C07C 211/63 (2006 .01)
242407 C07C 211/63 (2006 .01)
242408 E21B 43/112 (2006 .01)
242409 E21C 35/183 (2006 .01)
242410 C07K 1/06 (2006 .01)
242411 A61K 36/40 (2006 .01)
242412 C02F 1/46 (2006 .01)
242413 G01N 19/02 (2006 .01)
242414 C12P 17/04 (2006 .01)
242415 C07C 5/22 (2006 .01)

242416 C01B 35/02 (2006 .01)
242417 C07F 15/06 (2006 .01)
242418 G01N 23/20016 (2018 .01)
242419 B27B 5/38 (2006 .01)
242420 B60G 17/015 (2006 .01)
242421 B65G 67/02 (2006 .01)
242422 E01F 9/608 (2016 .01)
242423 E21D 21/00 (2006 .01)
242424 G01B 21/26 (2006 .01)
242425 F24S 30/00 (2018 .01)
242426 B62D 63/06 (2006 .01)
242427 E05C 19/12 (2006 .01)
242428 H01H 85/46 (2006 .01)
242429 B23Q 39/00 (2006 .01)
242430 B21D 22/02 (2006 .01)
242431 B65G 15/12 (2006 .01)
242432 B29C 44/34 (2006 .01)
242433 B65D 19/00 (2006 .01)
242434 F24H 1/52 (2006 .01)
242435 G01F 3/22 (2006 .01)
242436 B23Q 3/00 (2006 .01)
242437 B26D 3/16 (2006 .01)
242438 F16M 7/00 (2006 .01)
242439 B23B 29/24 (2006 .01)
242440 B65H 49/20 (2006 .01)
242441 E03F 5/10 (2006 .01)
242442 G01N 3/00 (2006 .01)
242443 C05F 11/02 (2006 .01)
242444 B32B 25/08 (2006 .01)
242445 A23K 20/20 (2016 .01)
242446 C07C 29/145 (2006 .01)
242447 E21F 3/00 (2006 .01)
242448 G09B 23/18 (2006 .01)
242449 H02N 11/00 (2006 .01)
242450 H02K 21/46 (2006 .01)
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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) 208660 D . Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 3 lute-
go 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za 4521/15/848) Sąd Rejono-
wy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospodarczy 
– Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 
2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysługujących 
Copernicus Sp . z o .o . w celu zabezpieczenia wierzytelności Ban-
ku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Szczecinie” . 

(11) 210601 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Konarskie, Polska  006372010; Wpisano: ASSA 
ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 210827 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Konarskie, Polska  006372010; Wpisano: ASSA 
ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 211266 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 3 lu-
tego 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za  4521/15/848) Sąd Re-
jonowy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospo-
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysłu-
gujących Copernicus Sp . z  o .o . w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą we Szczecinie” .

(11) 214934 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 3 lu-
tego 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za  4521/15/848) Sąd Re-
jonowy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospo-
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysłu-
gujących Copernicus Sp . z  o .o . w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą we Szczecinie” .

(11) 214935 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 3 lu-
tego 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za  4521/15/848) Sąd Re-
jonowy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospo-
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysłu-
gujących Copernicus Sp . z  o .o . w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą we Szczecinie” .

(11) 214940 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 3 lu-
tego 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za  4521/15/848) Sąd Re-
jonowy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospo-
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysłu-
gujących Copernicus Sp . z  o .o . w  celu zabezpieczenia wierzy-

telności Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą we Szczecinie” . 

(11) 215310 D . Wykreślono: „Postanowieniem z  dnia 3 lu-
tego 2016 r . (sygn . akt: SZ .XIV .Ns-Rej .Za  4521/15/848) Sąd Re-
jonowy Szczecin-Centrum w  Szczecinie, Wydział XIV Gospo-
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2480689 zastaw rejestrowy na  zbiorze praw przysłu-
gujących Copernicus Sp . z  o .o . w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec Copernicus Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą we Szczecinie” .

(11) 225318 A . Wykreślono: PGE GÓRNICTWO I  ENERGE-
TYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Pol-
ska 000560207; CHEŁCHOWSKI REMIGIUSZ ZAKŁAD PRZETWÓR-
STWA TWORZYW SZTUCZNYCH, Milanówek, Polska 010230590; 
Wpisano: PGE GÓRNICTWO I  ENERGETYKA KONWENCJONAL-
NA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska 000560207; ZPTS RE-
MIGIUSZ CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Milanó-
wek, Polska 369442189

(11) 230571 A . Wykreślono: IMPEX STAHL SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska  366276313; 
Wpisano: SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Główna, Polska 301405072

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) 28 12 2016 2016/52 EP 1918394 B1
(T5) (97) 02 03 2016 2016/09 EP 2030484 B1
(T5) (97) 21 02 2018 2018/08 EP 2034973 B1
(T5) (97) 17 09 2014 2014/38 EP 2099823 B1
(T5) (97) 03 08 2016 2016/31 EP 2104580 B1
(T5) (97) 20 12 2017 2017/51 EP 2348944 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 2571961 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2575785 B1
(T6) (97) 13 12 2017 2017/50 EP 2624685 B1
(T5) (97) 03 07 2019 2019/27 EP 2684147 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 2737306 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 2764110 B1
(T4) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 2838721 B1
(T5) (97) 23 03 2016 2016/12 EP 2855063 B1
(T5) (97) 26 09 2018 2018/39 EP 2874738 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2901039 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2985026 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2995763 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3004477 B1
(T5) (97) 06 03 2019 2019/10 EP 3016786 B1
(T5) (97) 09 05 2018 2018/19 EP 3024733 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3037361 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3051945 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3062938 B1
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(T5) (97) 19 06 2019 2019/25 EP 3068437 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3114916 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3166607 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3192451 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3221267 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3259593 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3271709 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3287124 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3295166 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3350309 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3367510 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3393973 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3401976 B1
(T4) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3409083 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3422978 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3425300 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3429943 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3450333 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3453540 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3469641 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3472407 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3473437 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3473848 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3491094 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3493016 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3495566 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3497041 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3498904 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3512656 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3513221 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3515875 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3519332 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3519369 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3520665 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3524555 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3537617 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3538412 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3541193 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3542316 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3553311 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3568513 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3586646 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3597094 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3606214 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3606720 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3607569 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3614986 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3620384 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3621359 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3623519 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3627622 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3628411 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3628670 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3632919 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3645790 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3654816 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3659717 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3667148 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3671169 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3693057 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3697455 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3707705 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3709645 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3710457 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3714659 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3718866 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3738807 B1

(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3749866 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3752013 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3764451 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3775379 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3776741 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3777850 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3784633 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3792576 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3793960 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3794685 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3795770 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3799598 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3799655 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3810555 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3821980 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3822074 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3826075 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3831261 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3831733 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3839138 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3840528 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3842429 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3842636 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3849414 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3850270 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3852999 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3853000 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3854248 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3855954 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3855960 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3858714 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3860791 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3866376 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3870753 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3871942 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3872284 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3875246 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3877098 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3898324 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3904796 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3904797 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3905367 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3906220 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3916212 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3917031 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3921059 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3921183 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3926064 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3933157 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3934000 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3976478 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3993323 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 4004312 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 4016708 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1541316 2021 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1640493 2021 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1652650 2021 10 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1653608 2021 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1653647 2021 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1655195 2021 10 27 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 1660640 2021 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1661583 2021 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1664541 2021 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1665446 2021 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1666477 2021 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1668094 2021 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1670433 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1670523 2021 10 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1796664 2021 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797720 2021 10 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797722 2021 10 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1799464 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1800484 2021 10 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1801108 2021 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1802746 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1802873 2021 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1804596 2021 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1804764 2021 10 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1805970 2021 10 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1807077 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1808561 2021 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1809303 2021 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1809329 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812023 2021 10 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812058 2021 10 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812239 2021 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812433 2021 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812610 2021 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1812905 2021 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1813088 2021 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1815197 2021 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1819698 2021 10 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1824525 2021 10 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1826482 2021 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1837337 2021 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846148 2021 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1897776 2021 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1948883 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1951334 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1951904 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1952116 2021 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1954699 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1954999 2021 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1957182 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1960370 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1966872 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1968801 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1969815 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1983000 2021 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2055858 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2055859 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2057902 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2058192 2021 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2058193 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2058296 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2060300 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2062484 2021 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2073625 2021 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2077966 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2079894 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2082054 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2084309 2021 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2086332 2021 11 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2089647 2021 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2091345 2021 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2091859 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2094325 2021 11 13 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2094330 2021 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2097794 2021 11 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2099505 2021 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2099546 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2141097 2021 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2149585 2021 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2186405 2021 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2189276 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2201837 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2206437 2016 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2208324 2021 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2209823 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2214980 2021 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2219642 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2220070 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2222932 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2231575 2021 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2308148 2017 06 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2329190 2019 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2532328 2019 06 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2600713 2019 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2648877 2019 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2649642 2019 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2650178 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2650436 2020 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651218 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651267 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651366 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651390 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651460 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2651564 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2755467 2021 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2853875 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2857493 2021 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2860122 2021 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2860446 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2860531 2021 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2862991 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2868431 2021 10 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2876377 2021 10 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2878406 2021 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2883434 2021 10 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2889574 2021 09 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892693 2021 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892833 2021 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2893027 2021 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2893258 2021 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895160 2021 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895174 2021 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895287 2021 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895344 2021 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895595 2021 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895654 2021 09 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895769 2021 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2896683 2021 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2896715 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897659 2021 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897779 2021 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897924 2021 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2898196 2021 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900230 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900733 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902520 2021 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903457 2021 10 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2906099 2021 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2906233 2021 10 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2906286 2021 10 08 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2906319 2021 10 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2906876 2021 10 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2906898 2021 10 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2907321 2021 10 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2908621 2021 10 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2908831 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2908833 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2908834 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2911621 2021 10 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2911728 2021 10 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2911803 2021 10 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2911949 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2911982 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2912053 2021 10 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2912193 2021 10 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2912291 2021 10 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2912456 2021 10 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2914503 2021 10 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2914568 2021 10 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2914797 2021 10 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2917195 2021 10 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2920397 2021 10 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2921806 2021 09 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2922768 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2922779 2021 10 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2925938 2021 09 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2927161 2021 09 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2937956 2021 09 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2961638 2020 01 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2966938 2021 10 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2976946 2021 10 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2978702 2021 09 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2981604 2021 10 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2985032 2021 10 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2992751 2021 09 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2993112 2019 09 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2993248 2021 09 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2994325 2021 09 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2995880 2021 09 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2997855 2021 09 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2998591 2021 09 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3000544 2021 09 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3002529 2021 10 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3006302 2021 10 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3007361 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3009577 2021 09 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3010185 2021 10 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3015818 2021 10 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3023570 2021 10 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3032640 2021 10 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3034644 2021 09 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3057557 2021 10 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3120869 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3124043 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3147435 2021 09 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150061 2021 09 27 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150169 2021 10 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150184 2021 09 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150399 2021 09 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150846 2021 09 29 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3150868 2021 10 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3153022 2021 10 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3153183 2021 10 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3153315 2021 10 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3153624 2021 10 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3156207 2021 10 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3156208 2021 10 16 Patent wygasł w całości.

(T3) (11) 3156209 2021 10 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3159277 2021 10 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3161389 2021 09 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3163132 2021 10 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3164314 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3168308 2021 10 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3171332 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3184993 2021 09 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3189584 2021 09 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3189688 2021 09 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3189698 2021 09 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3190909 2021 09 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3191476 2021 09 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3191586 2021 09 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3191788 2021 09 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3193952 2021 09 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3194117 2021 09 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3194357 2021 09 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3194391 2021 09 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3194522 2021 09 09 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) 2403665 A. Wykreślono: ZF Friedrichshafen AG, Frie-
drichshafen, Niemcy; Aweba Werkzeugbau GmbH Aue, Aue, 
Niemcy; Wpisano: ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen, Niemcy

(11) 2810290 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2810291 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2850623 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2850624 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2791998 A. Wykreślono: Oxis Energy Limited, Abing-
don, Wielka Brytania; Wpisano: Johnson Matthey Public Limited 
Company, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2742007 A. Wykreślono: General Electric Company, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BL Technolo-
gies, Inc., Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2735005 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2740137 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy
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(11) 2742521 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2898595 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2771976 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2774069 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2764008 A. Wykreślono: Estetra S.P.R.L., Liège, Belgia; 
Wpisano: Mithra R&D SA, Liège, Belgia

(11) 2773348 A. Wykreślono: ESTEVE PHARMACEUTI-
CALS, S.A., Barcelona, Hiszpania; Wpisano: TOWA PHARMACEUTI-
CAL EUROPE, S.L., Barcelona, Hiszpania

(11) 2815447 A. Wykreślono: Oxis Energy Limited, Abing-
don, Wielka Brytania; Wpisano: Johnson Matthey Public Limited 
Company, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2795019 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2795019 A. Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2901537 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2795947 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2904625 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2794439 A. Wykreślono: Brandmüller, Ludwig, Rosen-
heim, Niemcy; Fellner, Herbert, Kolbermoor, Niemcy; Wpisano: Lidl 
Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy

(11) 2767554 A. Wykreślono: Huang, Bin, Fremont City, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Molecon (Suzhou) Novel Mate-
rials Co., Ltd., Suzhou, Chiny; Wpisano: Huang, Bin, Fremont City, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2784851 A. Wykreślono: Oxis Energy Limited, Abing-
don, Wielka Brytania; Wpisano: Johnson Matthey Public Limited 
Company, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2816323 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2854141 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2735810 A. Wykreślono: Schako Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 2735810 A. Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 2762691 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2744045 A. Wykreślono: Elica S.p.A., Fabriano, Włochy; 
Wpisano: EMC FIME S.R.L., Castelfidardo, Włochy

(11) 2880978 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-

POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska  300701408; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE 
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 300701408

(11) 2943350 A. Wykreślono: METON Gravure Technolo-
gies Ltd., Rickmansworth, Wielka Brytania; Wpisano: ICR IOAN-
NOU S.A., Viotia, Grecja

(11) 2929627 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2926455 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2812140 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2810285 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2847390 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2845303 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2862241 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2885801 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2876113 A. Wykreślono: „IVIX” Company Limited, Mo-
scow, Rosja; Wpisano: OVB (IRELAND) LIMITED, Dublin, Irlandia

(11) 2833880 A. Wykreślono: Pharma Seeds Create, LLC, 
Sanda, Japonia; Wpisano: Bristol Laboratories Limited, Berkham-
sted, Wielka Brytania

(11) 2888069 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2986910 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2915093 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2915094 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2926535 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2928864 A. Wykreślono: Biokinesis, Paris, Francja; Cen-
tre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Paris, Francja; 
Wpisano: Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), 
Paris, Francja; DIACCURATE, Paryż, Francja

(11) 2926292 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2868384 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems Environmental Solutions, Ltd., Yokohama, Japonia; Wpisano: 
Mitsubishi Power Environmental Solitions, Ltd., Yokohama, Japonia
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(11) 2868384 A. Wykreślono: Mitsubishi Power Environmen-
tal Solutions, Ltd., Yokohama, Japonia; Wpisano: Mitsubishi Heavy 
Industries Power Environmental Solutions, Ltd., Jokohama, Japonia

(11) 2902585 A. Wykreślono: Minex GmbH, Gladbeck, 
Niemcy; CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, Staßfurt, 
Niemcy; Wpisano: CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, Sta-
ßfurt, Niemcy; MINERALplus GmbH, Gladbeck, Niemcy

(11) 2759993 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2930422 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2803886 A. Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11) 2942229 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2957729 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2824619 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2824620 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2824605 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2824622 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2829999 A. Wykreślono: INGENICO GROUP, Paris, Fran-
cja; Wpisano: Banks and Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2980367 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2982957 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2803478 A. Wykreślono: Mondi Consumer Packaging 
Technologies GmbH, Gronau, Niemcy; Wpisano: Mondi AG, Wie-
deń, Austria

(11) 3001437 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2938424 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2964399 A. Wykreślono: TMS Turnkey Manufacturing 
Solutions GmbH, Linz, Austria; Wpisano: EMBACHER PETER, Ra-
mingstein, Austria; WITTENDORFER REINER, Linz, Austria; ARMBRU-
STER MARTIN, Luftenberg a.d.D., Austria

(11) 3072143 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3100331 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2983845 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2983845 A. Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 2984669 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2994159 A. Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceu-
ticals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Ma-
inz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: BioNTech SE, 
Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemein-
nützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 2988840 A. Wykreślono: Magic Production Group S.A., 
Findel, Luksemburg; Wpisano: FERRERO TRADING LUX S.A., Sen-
ningerberg, Luksemburg

(11) 2992100 A. Wykreślono: AgroSavfe nv, Gent, Belgia; 
Wpisano: Biotalys NV, Gent, Belgia; Katholieke Universiteit Leuven, 
Leuven, Belgia

(11) 2999687 A. Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3004754 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2981678 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2983889 A. Wykreślono: Siapi S.r.l. A  Socio Unico, 
San Vendemiano, Włochy; Wpisano: SIAPI S.r.l., San Vendemiano, 
Włochy

(11) 3027826 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3027826 A. Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3014177 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3036787 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3052767 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3083950 A. Wykreślono: Danmarks Tekniske Universi-
tet, Lyngby, Dania; Københavns Universitet, Copenhagen, Dania; 
Chr. Hansen Natural Colors A/S, Hoersholm, Dania; Wpisano: Dan-
marks Tekniske Universitet, Lyngby, Dania; Københavns Universi-
tet, Copenhagen, Dania; Oterra A/S, Hørsholm, Dania

(11) 3060747 A. Wykreślono: Flex-Chem Holding Company, 
LLC, Weatherford, Stany Zjednoczone Ameryki; Cimarex Energy Co., 
Denver, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Flex-Chem Holding 
Company, LLC, Weatherford, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3086872 A. Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3048141 A. Wykreślono: Avery Dennison Corporation, 
Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; PPG Coatings Europe B.V., 
Amsterdam, Holandia; Wpisano: Avery Dennison Corporation, 
Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki; PPG Coatings Europe B.V., 
Amsterdam, Holandia
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(11) 3062320 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 2916266 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2930606 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2940396 A. Wykreślono: SCHAKO Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 2940396 A. Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 2987796 A. Wykreślono: Anacor Pharmaceuticals, Inc., 
New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Anacor Pharma-
ceuticals, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2946790 A. Wykreślono: Affiris AG, Wien, Austria; Wpi-
sano: AC Immune SA, Lausanne, Szwajcaria

(11) 3113349 A. Wykreślono: General Electric Technolo-
gy GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, 
Örnsköldsvik, Szwecja

(11) 2998628 A. Wykreślono: General Electric Technolo-
gy GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, 
Örnsköldsvik, Szwecja

(11) 3130829 A. Wykreślono: General Electric Technolo-
gy GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, 
Örnsköldsvik, Szwecja

(11) 3152992 A. Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3046144 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3032799 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3092898 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska  300701408; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE 
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 300701408

(11) 3103782 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska  300701408; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE 
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 300701408

(11) 3069428 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3097510 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3075042 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3071797 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3132403 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3143261 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3143095 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy B.V., BL Zoeterwo-
ude, Holandia

(11) 3149792 A. Wykreślono: Oxis Energy Limited, Abing-
don, Wielka Brytania; Arkema France, Colombes, Francja; Wpisano: 
Johnson Matthey Public Limited Company, Londyn, Wielka Bryta-
nia; Arkema France, Colombes, Francja

(11) 3134262 A. Wykreślono: METON Gravure Technolo-
gies Ltd., Rickmansworth, Wielka Brytania; Wpisano: ICR IOANNOU 
S.A., Viotia, Grecja

(11) 3104956 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3134198 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3064778 A. Wykreślono: ELICA S.p.A., Fabriano, Włochy; 
Wpisano: EMC FIME S.R.L., Castelfidardo, Włochy

(11) 3088815 A. Wykreślono: Schako Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 3088815 A. Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 3107023 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3106770 A. Wykreślono: Schako Klima Luft Ferdinand 
Schad KG, Kolbingen, Niemcy; Wpisano: SCHAKO Immobilien-KG, 
Meßkirch, Niemcy

(11) 3106770 A. Wykreślono: SCHAKO Immobilien-KG, Me-
ßkirch, Niemcy; Wpisano: SCHAKO KG, Kolbingen, Niemcy

(11) 3107149 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3113056 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3131072 A. Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 3075397 A. Wykreślono: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Pol-
ska 191317763; Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, Polska 191317763

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 09 marca 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  3567/22/459) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2710332 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o  numerze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Lucynie Górskiej zamieszkałej w Zielonej 
Górze wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 09 sierpnia 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  13457/22/044) wpisano do  Rejestru 
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Zastawów pod pozycją 2725259 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Annie Olczyk Wnuk zamieszkałej w Piotr-
kowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 31 sierpnia 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14100/22/400) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2727249 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących półce Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spół-
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 31 sierpnia 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14097/22/995) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2727251 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących półce Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spół-
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 26 sierpnia 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  14094/22/792) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2726965 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Grażynie Moskal zamieszkałej w Końskie 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 26 stycznia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  377/22/365) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2706637 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Joannie Legierskiej Dutczak zamieszkałej w  Zielonej Górze 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 16 listopada 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za 18554/22/297) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2734904 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Agnieszce Wurfbain Wójcik zamieszkałej w Radomiu wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 15 listopada 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za  18570/22/335) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2734847 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o  numerze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wie-

rzytelności przysługujących Mariuszowi Kołodziejczykowi za-
mieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W  dniu 22 listopada 2022 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za 19979/22/419) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2735532 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu wobec Sys-
tem 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 22 grudnia 2022 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  21856/22/912) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738387 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Malwinie Beacie Zapotocznej zamieszkałej w  Byto-
miu wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą w  Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA-
.XI.Ns-Rej.Za  22551/22/675) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740266 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Marcinowi Łada Zabłockiemu zamieszkałemu w  Szcze-
cinie wobec System 3M Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  22547/22/760); Wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2740267 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Stanisławowi Zapotocznemu zamieszkałemu w Byto-
miu wobec System 3M Spółka Akcyjna z  siedzibą w  Warszawie”.

ogłoszenia

sprostoWania opisóW patentoWych

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu. 

(T3) (11) 3760176 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w  treści danych bibliograficznych: w  pozycji (54) tytuł wynalaz-
ku jest: RDZEŃ CHŁONNY, WYROBY ZAWIERAJĄCE WSPOMNIANY 
RDZEŃ, I SPOSOBY WYTWARZANIA, powinno być: RDZEŃ CHŁON-
NY, WYROBY MAJĄCE WSPOMNIANY RDZEŃ, I SPOSOBY WYTWA-
RZANIA;
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PRAWA OCHRONNE  
NA WZORY UŻYTKOWE

UdZiElONE PRAWA 
(od nr 72 906 do nr 72 914)

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
(Y5) – Opis ochronny wzoru użytkowego zmieniony po sprzeciwie/ zmieniony w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego
(Y6) – Opis ochronny wzoru użytkowego po ograniczeniu przez uprawnionego

(Y1) (11) 72911 (41) 2022 09 19 
(51) A01K 61/17 (2017.01) 
 A01K 61/10 (2017.01)
(21) 129925 (22) 2021 03 18
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL);  
PIECH PRZEMYSŁAW, Bartążek (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Aparat inkubacyjny

(Y1) (11) 72909 (41) 2020 05 18 
(51) A61B 5/00 (2006.01) 
 A61F 2/24 (2006.01)
(62) 427707
(21) 130797 (22) 2018 11 08
(72) GRABOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); UHL TADEUSZ, 
Wieliczka (PL); WOJAKOWSKI WOJCIECH, Katowice (PL); 
JADCZYK TOMASZ, Katowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastawka serca

(Y1) (11) 72907 (41) 2022 10 03 
(51) A61L 2/10 (2006.01)
(21) 129965 (22) 2021 04 01
(72) GACEK RYSZARD, Kraków (PL); GACEK MACIEJ, Kraków (PL); 
TURMIŃSKI ANDRZEJ, Kraków (PL); PŁOŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) ZAKŁAD ELEKTRONICZNY OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morawica (PL)
(54) Urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji przedmiotów, zwłasz-
cza komputerów przenośnych

(Y1) (11) 72914 (41) 2022 01 31 
(51) B65D 6/16 (2006.01) 
 B65D 6/24 (2006.01)
(21) 129370 (22) 2020 07 24
(72) MRÓZ DARIUSZ, Lublin (PL)
(73) ADEMAR FOOD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Składane opakowanie transportowe

(Y1) (11) 72913 (41) 2020 01 13 
(51) B65D 81/32 (2006.01) 
 B65D 85/72 (2006.01) 
 B65D 43/02 (2006.01)
(21) 127454 (22) 2018 07 04
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Opakowanie kartonowe zamykane folią z saszetką
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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

A01K 61/17 (2017 .01) 72911
A01K 61/10 (2017 .01) 72911*

A61B 5/00 (2006 .01) 72909
A61F 2/24 (2006 .01) 72909*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72906 H02K 5/136 (2006 .01)
72907 A61L 2/10 (2006 .01)
72908 F23H 17/12 (2006 .01)
72909 A61B 5/00 (2006 .01)
72910 F28D 20/02 (2006 .01)

72911 A01K 61/17 (2017 .01)
72912 C02F 3/10 (2006 .01)
72913 B65D 81/32 (2006 .01)
72914 B65D 6/16 (2006 .01)

(Y1) (11) 72912 (41) 2017 03 13 
(51) C02F 3/10 (2006 .01)
(62) 413781
(21) 130208 (22) 2015 09 01
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Kurtynowe złoże biologiczne

(Y1) (11) 72908 (41) 2022 08 29 
(51) F23H 17/12 (2006 .01) 
 F23H 7/08 (2006 .01)
(21) 129862 (22) 2021 02 24
(72) CABAN PIOTR, Skierniewice (PL)
(73) CABAN PIOTR, Skierniewice (PL)
(54) Rusztowina do ruchomych palenisk schodkowych

(Y1) (11) 72910 (41) 2020 10 05 
(51) F28D 20/02 (2006 .01) 
 F28F 21/08 (2006 .01) 
 F24F 12/00 (2006 .01)
(62) 432536
(21) 130798 (22) 2020 01 09
(72) ZENDER-ŚWIERCZ EWA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Akumulacyjny wymiennik ciepła do wentylacji fasadowej

(Y1) (11) 72906 (41) 2022 10 31 
(51) H02K 5/136 (2006 .01) 
 H02K 5/22 (2006 .01) 
 H02G 15/013 (2006 .01) 
 H02G 15/08 (2006 .01) 
 F16L 5/04 (2006 .01) 
 H05K 5/06 (2006 .01) 
 A62C 3/16 (2006 .01) 
 E21F 9/00 (2006 .01)
(21) 130020 (22) 2021 04 30
(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK, Łuków (PL); 
JENDROSKA DAWID, Świerklany (PL);  
KRÓLIKOWSKA ALICJA, Suszec (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Przyłącze ognioszczelne alternatora

 1 2  1 2

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

A61L 2/10 (2006 .01) 72907
A62C 3/16 (2006 .01) 72906*
B65D 6/16 (2006 .01) 72914
B65D 6/24 (2006 .01) 72914*
B65D 81/32 (2006 .01) 72913
B65D 85/72 (2006 .01) 72913*
B65D 43/02 (2006 .01) 72913*
C02F 3/10 (2006 .01) 72912
E21F 9/00 (2006 .01) 72906*
F16L 5/04 (2006 .01) 72906*

F23H 17/12 (2006 .01) 72908
F23H 7/08 (2006 .01) 72908*
F24F 12/00 (2006 .01) 72910*
F28D 20/02 (2006 .01) 72910
F28F 21/08 (2006 .01) 72910*
H02G 15/013 (2006 .01) 72906*
H02G 15/08 (2006 .01) 72906*
H02K 5/136 (2006 .01) 72906
H02K 5/22 (2006 .01) 72906*
H05K 5/06 (2006 .01) 72906*

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) 69953 A . Wykreślono: IBCOL SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska  011782971; Wpi-
sano: IBKOL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 011782971
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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

UdZIElOnE PRAWA 
(od nr 28 453 do nr 28 474)

(51) 19-08 (11) 28453 (22) 2023 01 17 (21) 31295
(73) PLASKOTA ŁUKASZ, Katowice (PL)
(72) PLASKOTA ŁUKASZ
(54) Szablon do otworów
(55) 

(51) 28-03 (11) 28454 (22) 2022 11 03 (21) 31138
(73) MAJKOWSKI RAFAŁ, Siemianice (PL)
(72) MAJKOWSKI RAFAŁ
(54) Urządzenie do masażu
(55) 

(51) 32-00 (11) 28455 (22) 2022 11 01 (21) 31132
(73) ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) OCIESA MICHAŁ, RESTECKA SYLWIA

(54) Logo
(55) 

(51) 32-00 (11) 28456 (22) 2022 11 01 (21) 31133
(73) ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) OCIESA MICHAŁ, RESTECKA SYLWIA
(54) Logo
(55) 
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(51) 08-05 (11) 28457 (22) 2022 10 24 (21) 31115
(73) KIMLA PRZEMYSŁAW POLCOM, Częstochowa (PL)
(72) KIMLA PRZEMYSŁAW
(54) Korpus wycinarki laserowej
(55) 

(51) 19-08 (11) 28458 (22) 2022 10 28 (21) 31120
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28459 (22) 2022 10 28 (21) 31121
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28460 (22) 2022 10 28 (21) 31122
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28461 (22) 2022 10 28 (21) 31123
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28462 (22) 2022 10 28 (21) 31124
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 
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(51) 24-02 (11) 28463 (22) 2022 11 10 (21) 31154
(73) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki (PL)
(72) STRZECHA MARIUSZ
(54) Podoskop do badania niemowląt i dzieci
(55) 

(51) 11-02 (11) 28464 (22) 2022 11 16 (21) 31170
(73) TWOREK KAMIL PROSTAL, Nowe Żukowice (PL)
(72) TWOREK KAMIL
(54) Kwietnik
(55) 

(51) 09-05 (11) 28465 (22) 2022 11 15 (21) 31163
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(72) SANCHEZ JUAN SEBASTIAN RUBIANO,  
RYNGWELSKI SZYMON
(54) Opakowanie na żywność
(55) 

(51) 09-05 (11) 28466 (22) 2022 11 15 (21) 31164
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(72) SANCHEZ JUAN SEBASTIAN RUBIANO,  
RYNGWELSKI SZYMON

(54) Opakowanie na żywność
(55) 

(51) 09-05 (11) 28467 (22) 2022 11 15 (21) 31165
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(72) SANCHEZ JUAN SEBASTIAN RUBIANO, RYNGWELSKI SZYMON
(54) Opakowanie na żywność
(55) 

(51) 09-05 (11) 28468 (22) 2022 11 15 (21) 31166
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(72) SANCHEZ JUAN SEBASTIAN RUBIANO, RYNGWELSKI SZYMON
(54) Opakowanie na żywność
(55) 



Nr 8/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 25

(51) 08-08 (11) 28469 (22) 2022 11 02 (21) 31136
(73) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin (PL)
(72) BOŁUŃDŹ KRZYSZTOF
(54) Urządzenie do wkręcania/wykręcania haków
(55) 

(51) 24-02 (11) 28470 (22) 2022 11 03 (21) 31139
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lewickie (PL)
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ, SIENKIEWICZ KRZYSZTOF, 
OSTROWSKI ZBIGNIEW
(54) Ekstraktor polietylenowych wkładek endoprotez
(55) 

(51) 21-01 (11) 28471 (22) 2022 08 16 (21) 30995
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) KAŹMIERCZAK PIOTR, RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA
(54) Szachy plenerowe
(55) 

(51) 03-01 (11) 28472 (22) 2022 11 10 (21) 31152
(73) GRIGORIEV KIRILL, Toruń (PL)
(72) GRIGORIEV KIRILL
(54) Plecak turystyczny
(55) 

(51) 11-05 (11) 28473 (22) 2022 11 07 (21) 31144
(73) SKOWRONEK MAREK PROWESS, Ruda Śląska (PL)
(72) SKOWRONEK MAREK
(54) Zestaw ozdób choinkowych
(55) 

(51) 06-04 (11) 28474 (22) 2022 09 20 (21) 31054
(73) SZEWCZYK JOLANTA REMEMBER FOREVER, Pułanki (PL)
(72) SZEWCZYK JOLANTA
(54) Urna kremacyjna
(55) 

WYgAśnIęCIE PRAWA

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

(11) 03135 2021 12 07 Prawo wygasło w całości.
(11) 03273 2021 12 28 Prawo wygasło w całości.
(11) 05344 2021 12 31 Prawo wygasło w całości.
(11) 11559 2021 12 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 11560 2021 12 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 11561 2021 12 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 11562 2021 12 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 12307 2021 12 29 Prawo wygasło w całości.
(11) 12724 2021 12 20 Prawo wygasło w całości.
(11) 18399 2021 11 14 Prawo wygasło w całości.
(11) 18438 2021 12 01 Prawo wygasło w całości.
(11) 18446 2021 12 08 Prawo wygasło w całości.
(11) 18450 2021 12 12 Prawo wygasło w całości.
(11) 18451 2021 12 13 Prawo wygasło w całości.
(11) 18459 2021 12 14 Prawo wygasło w całości.
(11) 18460 2021 12 14 Prawo wygasło w całości.
(11) 18483 2021 12 19 Prawo wygasło w całości.
(11) 18484 2021 12 19 Prawo wygasło w całości.
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(11) 18485 2021 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 18494 2021 12 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18518 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 18519 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 18599 2021 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 18606 2021 12 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18607 2021 12 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18695 2021 12 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 18710 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 19014 2021 12 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 19015 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .

(11) 19022 2021 12 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 19024 2021 12 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 19025 2021 12 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 20101 2021 12 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 23241 2021 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23242 2021 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 23243 2021 12 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23244 2021 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 23247 2021 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 23249 2021 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 23250 2021 12 12 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 358 921 do nr 359 075)

(111) 358921 (220) 2022 06 07 (210) 543839
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOSTRZEWA 
SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2O KOSTRZEWA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe zbiorniki na  wodę, Metalowe zbiorniki 
do przechowywania cieczy, Zbiorniki metalowe, Zbiorniki metalowe 
[konstrukcje], Przemysłowe metalowe zbiorniki na  wodę, Zbiorniki 
na wodę z metalu do celów domowych, Ocieplane osłony metalowe 
do  izolowania zbiorników z  gorącą wodą, 11 Zbiorniki ciśnieniowe 
do  wody, Zbiorniki chłodzące do  pieców, Zbiorniki do  oczyszcza-
nia wody, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki na  wodę, Zbior-

niki wody pod ciśnieniem, Nawilżacze powietrza [zbiorniki wody 
do  grzejników centralnego ogrzewania], Zbiorniki specjalnie przy-
stosowane do podgrzewaczy wody w celu zabezpieczenia ich przed 
skraplaniem, przeciekaniem i przelewaniem, 19 Zbiorniki niemetalo-
we [konstrukcje].

(111) 358922 (220) 2022 06 07 (210) 543887
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielkopolskie Questy
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.05.21, 26.01.03
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, 28 Gry, 39 Zwiedzanie tury-
styczne, 41 Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, edukacja.

(111) 358923 (220) 2022 06 09 (210) 543958
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Noteci Czysta Ochłoda
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Na-
poje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholi-
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zowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, 
Esencje i  ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem 
piwa), Preparaty alkoholowe do  sporządzania napojów, Preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych .

(111) 358924 (220) 2022 06 09 (210) 543987
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) ŻEBROWSKA MIROSŁAWA, Goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOX-METAL
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 37 Malowanie natryskowe metali, Malowanie metalo-
wych powierzchni w celu zapobiegania korozji, 39 Odbiór, transport 
i dostawa towarów, 40 Obróbka mechaniczna metalu, 43 Zakwatero-
wanie i wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy .

(111) 358925 (220) 2022 06 10 (210) 544012
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) MICHALSKI TOMASZ VISIONX, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViSiONX
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Dalmierze, Diody świecące, Ekrany wideo, Elektro-
niczne tablice wyświetlające, Elektryczne ściemniacze światła, Elek-
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia 
pomiarowe, Elektryczne urządzenia uruchamiające [wzbudniki], Fo-
tometry, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do  zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywne tablice elektro-
niczne, Interaktywne terminale z  ekranami dotykowymi, Interfejsy 
komputerowe, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Komparatory, 
Komputery, Kondensory optyczne, Lampy błyskowe [fotografia], 
Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, 
Lasery, nie  do  celów medycznych, Liczniki, Liczniki obrotów, Logi 
[instrumenty pomiarowe], Lupy [optyka], Lustra [optyka], Mierni-
ki, Mikrometry, Mikroskopy, Monitory [programy komputerowe], 
Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy powiększające, Optycz-
ne czytniki znaków, Osłony obiektywów, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Programy komputerowe nagrane, Pryzmaty [optyka], Przy-
rządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [foto-
grafia], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję 
do użytku w badaniach naukowych, Roboty laboratoryjne, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Skanery 3D, Soczewki optycz-
ne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Stro-
boskopy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Tablice sterownicze 
[elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
Urządzenia do  pomiarów precyzyjnych, Urządzenia elektroniczne 
do  przetwarzania danych, Urządzenia i  instalacje do  wytwarzania 
promieni rentgenowskich, nie  do  celów medycznych, Urządze-
nia i  przyrządy optyczne, Elektroniczne urządzenia monitorujące 
temperaturę, inne niż do  celów medycznych, Urządzenia testujące 
do celów diagnostycznych, inne niż do celów medycznych, Urządze-
nia zdalnego sterowania, Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów 
medycznych, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania tech-
nologiczne, Badania w  dziedzinie mechaniki, Badania w  dziedzinie 
sztucznej inteligencji, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
sztucznej inteligencji, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, 

Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Ocena jakości drewna na pniu, Ocena ja-
kości wełny, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Pisanie kodu komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Powielanie programów 
komputerowych, Programowanie komputerowe do  przetwarzania 
danych, Programowanie komputerów, Projektowanie modeli symu-
lowanych komputerowo, Projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Testowanie ma-
teriałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradztwa technolo-
gicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi inżynierii opro-
gramowania dla przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej .

(111) 358926 (220) 2022 06 30 (210) 544612
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LARVA
(510), (511) 22 Pokrowce na zestawy hamakowe .

(111) 358927 (220) 2020 06 16 (210) 514816
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) SKANSKA PROPERTY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) City HUB
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, usługi pośrednictwa w za-
kresie wynajmu czasu reklamowego i  powierzchni reklamowych, 
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, udostępnianie informacji za pośrednictwem stro-
ny internetowej, mianowicie informacji na temat usług zarządzania 
transportem, usług współdzielenia i  wypożyczania lub wynajmu 
środków transportu oraz informacji dotyczących planowania, koor-
dynacji i  śledzenia transportu osób i  środków transportu, badania 
rynku i badania marketingowe, usługi przetwarzania danych w dzie-
dzinie transportu, usługi baz danych i archiwów, mianowicie usługi 
w zakresie gromadzenia, przechowywania, systematyzacji i udostęp-
niania danych i informacji na rzecz osób trzecich, usługi prenumeraty 
czasopism, usługi prenumeraty czasopism elektronicznych, organi-
zowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, rejestracja użyt-
kowników kart sim, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie 
restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
usługi aranżacji wystaw sklepowych obejmujące montaż wyposaże-
nia, usługi sklepów detalicznych związanych z żywnością i napojami, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i zagospodarowa-
nia obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania 
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej po-
zyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wyko-
nawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania 
lokali mieszkalnych i niemieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i  montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlanych, usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowla-
nych zarządzającego projektami budowlanymi na  terenie budowy, 
przeprowadzania inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji 
i  prowadzenia placów budowy, ich  eksploatacji i  zagospodarowa-
nia, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, naprawa, 
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, 39 transport, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wy-
najmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi transpor-
tu pasażerskiego drogą lądową, transport pasażerów i  ich  bagażu, 
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usługi w  zakresie rezerwacji podróży i  środków transportu, usługi 
pośrednictwa transportowego, transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, transport dwukołowymi pojazdami mechaniczny-
mi, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi w zakresie orga-
nizowania transportu, udostępnianie danych związanych z metoda-
mi transportu, obsługa stacji używanych do celów transportowych, 
usługi pośrednictwa transportowego, organizacja transportu osobo-
wego na  rzecz osób trzecich za  pośrednictwem aplikacji, wynajem 
i  wypożyczanie środków transportu, wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek do magazynowania i transportu, skomputeryzowane usługi 
informacyjne w zakresie transportu, rezerwowanie transportu za po-
średnictwem światowych sieci komputerowych, planowanie i  rezer-
wowanie podróży i  transportu za pomocą środków elektronicznych, 
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi udostępniania miejsc 
parkingowych, pakowanie, składowanie i  przeładowywanie towa-
rów, usługi magazynowe, nadawanie, odbieranie, magazynowanie 
i  dostarczanie paczek, usługi kurierskie, dostarczanie gazet, udzie-
lanie informacji związanych z  dostarczaniem dokumentów, listów 
i paczek, kolportaż prasy .

(111) 358928 (220) 2021 11 15 (210) 536475
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,  
PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLENOGI
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowana i ścierania, My-
dła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Olejki esencjonalne 
i  ekstrakty aromatyczne, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, Środki 
toaletowe, Środki ścierne i polerskie, Esencje i olejki eteryczne, Ka-
dzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Kosmetyki dla zwierząt, Środki zapachowe do celów domo-
wych, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, Chusteczki 
zawierające preparaty czyszczące, Czyszczące rozpuszczalniki o wła-
ściwościach emulgujących, Detergenty, Kreda czyszcząca, Krochmal 
do czyszczenia, Odplamiacz, Oleje czyszczące, Ług sodowy, Prepara-
ty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do odna-
wiania i polerowania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do usu-
wania pleśni, Preparaty do  wybielania, Preparaty myjące, Środki 
do mycia owoców i warzyw, Środki do czyszczenia liści roślin, Środki 
czyszczące, Żrące środki czyszczące, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Preparaty do de-
pilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do włosów, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty myjące do użytku 
osobistego, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji paznokci, Nie-
lecznicze preparaty do  pielęgnacji urody, Środki do  czyszczenia 
rąk, Pumeksy do użytku osobistego, Produkty do mycia rąk, Środki 
do higieny jamy ustnej, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosmetyki, 
nielecznicze produkty do  pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze pro-
dukty toaletowe, Zestawy kosmetyków, Pumeks, Środki perfumeryj-
ne, Produkty toaletowe, Środki czystości, Hipoalergiczne kosmetyki 
do  pielęgnacji i  mycia ciała, Kosmetyki hipoalergiczne, Środki czy-
stości do neutralizacji alergenów, Środki czystości do opryskiwania 
miejsc gromadzenia się alergenów kurzu domowego, Preparaty 
do  sprzątania usuwające i  neutralizujące alergeny, Środki czystości 
do zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, substancji uczulających, 
stawonogów, pajęczaków, Antyalergiczne preparaty do  prania, 
sprzątania, mycia, czyszczenia, Żele do pielęgnacji skóry podrażnio-
nej (kosmetyki), Żele do  stosowania miejscowego, do  pielęgnacji 
skóry podrażnionej ukąszeniem owadów (kosmetyki), Kosmetyki 
łagodzące do skóry podrażnionej, Preparaty do stosowania w świą-
dzie (kosmetyki), Preparaty do stosowania punktowego w świądzie 
pochodzenia alergicznego (kosmetyki), 5 Produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Plastry, ma-
teriały opatrunkowe, Środki odkażające, Środki do dezynfekcji, Środ-
ki biobójcze, Środki wirusobójcze, Środki bakteriobójcze, Koloidalne 
wodne roztwory nanosrebra, nanozłota i nanoplatyny do celów me-
dycznych, Środki do dezynfekcji wytwarzające na powierzchni ciągłą 
matrycę, Środki do  dezynfekcji wytwarzające na  powierzchni filtr, 
Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, Insektycydy, 

Środki wabiące insekty, Środki do odstraszania owadów i robactwa, 
Środki do tępienia szkodników, Insektycydy do użytku domowego, 
Preparaty przeciwpasożytnicze, Larwicydy, Kadzidełka do  odstra-
szania owadów, Spraye przeciw owadom, Zawieszki odstraszające 
owady, Leki, Nutraceutyki jako suplementy diety, Preparaty ziołowe 
i napary do celów leczniczych, Leki ziołowe, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Produkty i  substancje dietetyczne, Dietetyczne 
środki odżywcze, Żywność dietetyczna, Żywność dla niemowląt, Pre-
paraty i  artykuły higieniczne, Dermokosmetyki, Kosmetyki o  dzia-
łaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, Preparaty chemiczne do zwal-
czania pleśni, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do nisz-
czenia szkodników, Środki algobójcze, Rozpylacze przeciwpchelne, 
Proszki do zabijania pcheł, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty 
do zwalczania insektów, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do tę-
pienia larw, Preparaty grzybobójcze do  użytku domowego, Prepa-
raty grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty grzybobójcze 
do  zabijania szkodników, Środki zarodnikobójcze, Środki wabiące 
owady, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciw roztoczom, 
Środki przeciw pasożytom, Środki nicieniobójcze, Środki grzybobój-
cze, Trociczki do odymiania, Trociczki do oddymiania jako środki od-
każające, Preparaty i substancje weterynaryjne, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Detergenty do celów medycznych, Biocydy, 
Środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, Środki do  tępienia 
larw, Środki do odstraszania owadów, Wyroby medyczne do leczenia 
chorób pasożytniczych, Środki medyczne do zwalczania pasożytów, 
drobnoustrojów, substancji uczulających, stawonogów, pajęczaków, 
Preparaty medyczne do  neutralizacji alergenów, Środki lecznicze 
wspomagające leczenie alergii, Środki higieniczne do  zwalczania 
pasożytów, Środki dezynfekcyjne do zwalczania pasożytów, Środki 
higieniczne i  dezynfekcyjne przeciwko pasożytom, drobnoustro-
jom, substancjom uczulającym, stawonogom, Preparaty przeciwko 
pchłom, wszom, Preparaty higieniczne do  neutralizacji alergenów, 
Preparaty do  pielęgnacji skóry podrażnionej, Żele do  stosowania 
miejscowego, do  pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owa-
dów, Preparaty do  stosowania miejscowego, do  skóry podrażnio-
nej ukąszeniem owadów, Preparaty do  stosowania w  przypadku 
obrzęków, urazów, zwichnięć, Preparaty do stosowania punktowego 
w świądzie, Preparaty do stosowania punktowego w świądzie pocho-
dzenia alergicznego, Detergenty bakteriobójcze, Preparaty do dezo-
doryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty i  artykuły 
higieniczne, Środki do  oczyszczania powietrza, Mydła i  detergenty 
lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Anty 
bakteryjne płyny do  rąk, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, 
Chusteczki do  celów medycznych, Chusteczki nasączone prepara-
tami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne 
o  działaniu profilaktycznym, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
Preparaty do  dezynfekcji rąk, Preparaty do  sterylizacji, Preparaty 
odkażające stosowane w szpitalach, Produkty sterylizujące do prze-
mywania, Roztwory do  sterylizacji, Spraye antybakteryjne, Spraye 
antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  skórę, Spraye 
antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  twardych po-
wierzchniach, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, Środki dezynfekcyjne do  celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Substancje sterylizujące .

(111) 358929 (220) 2017 11 03 (210) 478587
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) KOPANIA MICHAŁ, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zioła Brata Alberta
(510), (511) 30 herbata ziołowa, ziołowe substytuty kawy, koncen-
traty owocowe jako ziołowe słodziki naturalne, ziołowe koncentra-
ty warzywne jako przyprawy, ziołowe wyroby cukiernicze, ziołowe 
słodycze, zioła przetworzone, zioła suszone, przyprawy ziołowe, sól 
ziołowa, ocet ziołowy, ziołowe sosy do sałat, ziołowe esencje do żyw-
ności i celów spożywczych .

(111) 358930 (220) 2016 09 12 (210) 461356
(151) 2022 10 24 (441) 2016 11 07
(732) LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SHOT PARTNER
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 badanie rynku, badania w  dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania, prowadzenia 
i  zarządzania działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów 
reklamowych, komputerowe bazy danych, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych do  komputerowych baz danych, marketing, usługi 
reklamowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży, usługi modelingu do  celów promocji sprzedaży i  reklamy, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w  zakresie 
koncesjonowania towarów i  usług na  rzecz osób trzecich, usługi 
prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych, napojów bezalko-
holowych, piwa, napojów alkoholowych, artykułów dla palących, 
42 projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, 
kontrola jakości towarów sprzedawanych przez podmioty należące 
do sieci, wzornictwo przemysłowe w zakresie opakowań .

(111) 358931 (220) 2020 10 29 (210) 520196
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) ROŻKO ADAM, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIJO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny 
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy 
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki 
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski 
i  spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, 
umywalki, postumenty i  półpostumenty umywalek, misek ustępo-
wych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa, 
sanitarna i  gazowa, łazienkowe i  kuchenne baterie zaworowe, gło-
wice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki 
do zaworów i innej armatury wodociągowej, instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodnokanalizacyjna, grzejniki, regulatory 
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania .

(111) 358932 (220) 2021 06 21 (210) 530545
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) PELCZAR-WIECZOREK MAGDALENA LOOK LIKE ART, 
Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOTIDEA
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Domki dla ptaków, Dzieła 
sztuki z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Haczyki 
na ubrania, niemetalowe, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, inne niż biżuteria, Lustra [srebrzone szkło], Meble, 
Numery domów nieświecące, niemetalowe, Ramy do  obrazów, 
Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, Płytki lu-
strzane, Podpórki pod książki, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub 
drzew, Popiersia z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Półka na ta-
lerze, Stoły, Szkło srebrzone [lustra], Szyldy z  drewna lub tworzyw 
sztucznych, Tablice do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Tablice 
ogłoszeniowe, Urny pogrzebowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wie-
szaki na  torby, niemetalowe, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] 
z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 Balie, Balony szklane [pojemni-
ki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Chochle do podawania, Cukiernice, 
Czajniczki do  herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do  krojenia 

chleba, Deski do  krojenia do  kuchni, Doniczki na  kwiaty, Doniczki 
okienne, Dozowniki do  ręczników papierowych, Dozowniki mydła, 
Dozowniki papieru toaletowego, Dyfuzory do  olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z  patyczkami zapachowymi, Dzbanki, 
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dzieła sztuki z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i  szkła, 
Dziobki do nalewania, Etui na grzebienie, Figurki z porcelany, cerami-
ki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki szklane [pojemniki], Formy 
do  ciast i  ciastek, Formy i  foremki [przybory kuchenne], Formy, fo-
remki [przybory kuchenne], Gasidła do świec, Gąsiory, Gąsiory szkla-
ne, Karafki [na  alkohol], Kieliszki do  jajek, Klosze do  przykrywania 
masła, Klosze do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kosze do użytku domowe-
go, Kosze na chleb do użytku domowego, Koziołki pod noże na stół, 
Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kufle, Kufle na  piwo, Kuwety dla 
zwierząt domowych, Lejki, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku domo-
wego, Łopatki do użytku kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lo-
dów, Łyżki do  mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do  polewania 
pieczeni [utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Miseczki, Miski 
na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku domowego, 
ręczne, Mozaiki ze  szkła nie  do  celów budowlanych, Moździerze 
do  użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Osłony 
na doniczki nie z papieru, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, 
Patery, Pieprzniczki, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z ma-
teriałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układa-
nie kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka 
do  prasowania, Pojemniki do  użytku domowego lub kuchennego, 
Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na olej, ocet, sól 
i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pokrywki do  garnków, Popiersia z  porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski do  ja-
rzyn, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory ko-
smetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, 
Przybory toaletowe, Przykrycia na  czajniczek, Przykrywki do  dań, 
Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Rogi do picia, Rondle cera-
miczne, Salaterki, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Skarbonki, Skarbon-
ki-świnki, Solniczki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, Stojaki na  pędzle do  golenia, Stroiki na  świece, 
Sztuczne jajka podkładowe, Szyldy z porcelany lub ze szkła, Świecz-
niki, Tace do  użytku domowego, Tace obrotowe, Talerze, Talerze 
do dyfuzji olejków zapachowych, Wazony, Wazy do zup, Wyroby ce-
ramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyro-
by szklane malowane, Zamknięcia pokrywek do  garnków, Zastawa 
stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i  łyżki, Zestawy 
do przypraw, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
następujących towarów: Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [bi-
żuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztraso-
wego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z  tkaniny haftowanej 
[biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racyjnymi zawieszkami], Broszki [biżuteria], Czasomierze [zegarki], 
Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kaboszony, Kamienie jubilerskie, 
Kamienie półszlachetne, Kasetki na  biżuterię [szkatułki], Kasety 
do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Koperty do zegarków, 
Koraliki do wyrobu biżuterii, Kółka na klucze z metali szlachetnych, 
Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż 
biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy 
do zegarów i zegarków, Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szla-
chetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha [sznury mo-
dlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych 
[biżuteria], Nici ze  srebra [biżuteria], Obudowy zegarów, Odznaki 
z  metali szlachetnych, Ozdoby z  żółtego bursztynu, Pallad, Paski 
do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], 
Pierścionki [biżuteria], Popiersia z metali szlachetnych, Posążki z me-
tali szlachetnych, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka do ekspo-
nowania zegarków, Pudełka z  metali szlachetnych, Różańce, Spinel 
[kamienie szlachetne], Spinki do mankietów, Srebrne nici [biżuteria], 
Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopery, Stopy metali szlachet-
nych, Szkiełka do  zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne 
do  kapeluszy, Szpilki do  krawatów, Szpilki ozdobne, Sztabki metali 
szlachetnych, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła [wytwarzanie ze-
garów i  zegarków], Wskazówki do  zegarów, Wskazówki zegarowe, 
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Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klu-
cze, Zegarki, Zegary i zegarki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary 
sterujące [zegary wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Zwijane etui na bi-
żuterię, Żetony miedziane, Beton, Dzieła sztuki wykonane z kamie-
nia, betonu lub marmuru, Popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, 
Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, Dekoracje wiszące [ozdo-
by],Domki dla ptaków, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, Haczyki na  ubrania, niemetalowe, Krucyfiksy 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, 
Lustra [srebrzone szkło], Meble, Numery domów nieświecące, nieme-
talowe, Ramy do obrazów, Ozdoby z tworzyw sztucznych do artyku-
łów spożywczych, Płytki lustrzane, Podpórki pod książki, Podpórki, 
niemetalowe, do roślin lub drzew, Popiersia z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, Posążki z  drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, Półka na  talerze, Stoły, Szkło srebrzone [lustra], 
Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Tablice do zawieszania klu-
czy, Tace niemetalowe, Tablice ogłoszeniowe, Urny pogrzebowe, 
Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wy-
wieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, 
Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Cho-
chle do  podawania, Cukiernice, Czajniczki do  herbaty, Czajniki 
nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuch-
ni, Doniczki na  kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki do  ręczników 
papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, 
Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Dzbanki, Dzbanki do  kawy, nieelektryczne, Dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Etui na grzebienie, Figur-
ki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki szkla-
ne [pojemniki], Formy do ciast i  ciastek, Formy i  foremki [przybory 
kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Gasidła do  świec, 
Gąsiory, Gąsiory szklane, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klosze 
do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Komplety do li-
kierów, Konewki, Kosmetyczki z  przyborami toaletowymi, Kosze 
do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku domowego, Kozioł-
ki pod noże na  stół, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kufle, Kufle 
na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Łopatki do ciast, Ło-
patki do  użytku domowego, Łopatki do  użytku kuchennego, Łyżki 
do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], 
Łyżki do  polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Majolika, Masel-
niczki, Miseczki, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki 
do użytku domowego, ręczne, Mozaiki ze szkła nie do celów budow-
lanych, Moździerze do  użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia 
ceramiczne, Osłony na doniczki nie z papieru, Ozdobne kule szklane, 
Ozdoby z porcelany, Patery, Pieprzniczki, Podgrzewacze świeczkowe, 
elektryczne i nieelektryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani ma-
teriałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, 
nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty 
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojemniki do użytku do-
mowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojem-
niki na żywność dla zwierząt domowych, Pokrywki do garnków, Po-
piersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Pół-
miski [tace], Półmiski do jarzyn, Przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory 
kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajni-
czek, Przykrywki do dań, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, 
Rogi do picia, Rondle ceramiczne, Salaterki, Serwetniki, Serwisy [za-
stawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stoło-
wa], Skarbonki, Skarbonki-świnki, Solniczki, Spodeczki, Statuetki 
z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki na  pędzle 
do  golenia, Stroiki na  świece, Sztuczne jajka podkładowe, Szyldy 
z porcelany lub ze szkła, Świeczniki, Tace do użytku domowego, Tace 
obrotowe, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Wazony, 
Wazy do  zup, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane, Zamknięcia pokry-
wek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, 
widelce i  łyżki, Zestawy do  przypraw, 42 Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projek-
towanie wizytówek, Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe, Sty-
lizacja [wzornictwo przemysłowe], Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych .

(111) 358933 (220) 2021 02 09 (210) 524430
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BESKID MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 26 .01 .06, 26 .13 .25, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Nadajniki-telekomunikacja, 
Nadajniki sygnałów elektronicznych, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do  gier komputero-
wych i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe 
do  nawigacji, Programy komputerowe i  oprogramowanie niezależ-
nie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn . 
oprogramowania zapisanego na  magnetycznych nośnikach lub 
ładowalnego z odległych sieci komputerowych, Światłowody, Urzą-
dzenia do przetwarzania danych, Urządzenia telewizyjne, Urządze-
nia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zdalnego 
sterowania, Znaki cyfrowe, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki świe-
cące, 35 Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Admini-
strowanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informa-
cji i ich przekazywaniu za pośrednictwem Internetu, Wyselekcjono-
wanie z myślą o osobach trzecich komputerów i sprzętu komputero-
wego i sieciowego (bez uwzględnienia transportu) tak, by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i  dokonanie zakupu w  dobrych warun-
kach, usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, na  przykład przez strony internetowe 
lub telesklepy, Usługi w  zakresie reklamy za  pośrednictwem sieci 
teleinformatycznych-Internetu, Wynajem oraz sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, Pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośred-
nictwem Internetu, Usługi świadczone w systemie on-line w zakresie 
kupna i sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i baz 
danych, Usługi informacyjne w  zakresie przetwarzania danych, 38 
Usługi w zakresie łączności poprzez Internet, Usługi w zakresie ko-
munikacji elektronicznej, Usługi w  zakresie: poczty elektronicznej, 
wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych lub multimedialnych 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Usługi tele-
komunikacyjne online, Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
internetowej, umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz 
otrzymywanie informacji od klientów, Elektroniczny serwis informa-
cji typu online polegający na  tworzeniu, prowadzeniu baz danych 
i  udostępnianiu informacji z  możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie transmisji 
danych i teleinformatyki, Informacja o usługach związanych z komu-
nikacją elektroniczną, zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesy-
łanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz 
danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłowych danych, takich 
jak Internet lub na  żądanie, Udostępnianie informacji i  danych on-
line przez Internet, Dostarczanie dokumentów online przez global-
ną sieć komputerową, Prowadzenie online chatów w celu transmisji 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Prowadzenie 
elektronicznej tablicy ogłoszeń online, Prowadzenie forum online 
dla przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputera, 
Dostarczanie dostępu do  sieci elektronicznej online w  celu pozy-
skania informacji, Nadawanie i  transmisja informacji przy pomocy 
środków elektronicznych, Zbieranie i dostarczanie wiadomości przez 
pocztę elektroniczną, Łączność poprzez elektroniczne terminale 
komputerowe, Usługi łączności, w tym elektroniczna transmisja da-
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nych, obrazu i  dokumentów pomiędzy użytkownikami komputera, 
oraz terminalem komputera a siecią usługi łączności, w tym elektro-
nicznych centrów komputerowych, systemów poczty elektronicznej 
i  centrów komputerowych w  celu zaaranżowania elektronicznego 
transferu danych, Przesyłanie danych przez pocztę elektroniczną, 
Usługi poczty elektronicznej i  komputerowej oraz skrzynki poczty 
elektronicznej, Wymiana danych elektronicznych, Transmisja danych 
elektronicznych, Elektroniczne dostarczanie obrazu i fotografii przez 
globalną sieć komputerową, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Elektroniczna wymiana danych zdeponowanych w  bazie danych, 
Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych przez Inter-
net, Elektroniczne przesyłanie danych i dokumentów przez terminal 
komputerowy i Internet, Dostarczanie wielu użytkownikom dostępu 
do elektronicznej sieci komunikacyjnej, włącznie z Internetem, extra-
netem, tablicą ogłoszeń, Otrzymywanie i dostarczanie wiadomości, 
dokumentów i  danych przesyłanych drogą elektroniczną, Bezprze-
wodowe elektroniczne przesyłanie sygnałów głosu, Obsługa klien-
tów przy wykorzystaniu sieci Internet, 42 Analizy systemów kom-
puterowych, Usługi tworzenia i  utrzymania stron internetowych, 
Doradztwo w zakresie systemów informatycznych, Internetu, Usługi 
w zakresie projektowania serwisów internetowych, Administrowanie 
stronami internetowymi, Projektowanie stylu i struktur stron interne-
towych, Graficzne opracowywanie stron internetowych, Usługi gra-
ficzne, Modernizacja systemów informatycznych oraz telekomunika-
cyjnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerów 
w  celu przetwarzania danych, Odzyskiwanie komputerowych baz 
danych, Usługi kawiarni internetowych, Usługi doradztwa kompu-
terowego polegające na  obsłudze klienta przy wykorzystaniu sieci 
Internet, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Testowanie mate-
riałów z zakresu elektroniki, sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Instalowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, budowa i utrzymywanie sieci światłowodowych oraz 
radiowych, Projektowanie i  wykonawstwo sieci kablowych, Usługi 
komputerowe w  zakresie ochrony antywirusowej, Usługi doradcze 
związane z  oprogramowaniem komputerowym i  sprzętem, Usługi 
w zakresie projektowania serwisów internetowych, Usługi doradcze, 
consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, Konsultacje 
i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania pro-
gramów komputerowych, systemów komputerowych i oprzyrządo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie IT .

(111) 358934 (220) 2021 10 29 (210) 535897
(151) 2022 11 28 (441) 2022 02 07
(732) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTERIA
(540) 

(591) szary, fioletowy, różowy, czerwony
(531) 27 .05 .01, 01 .01 .02, 01 .01 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Badania rynkowe za  pośrednictwem telefonu, Bada-
nia rynkowe prowadzone przez telefon, Marketing telefoniczny, Ob-
sługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Usługi doradcze 
w  zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, Usługi pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem te-
lefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za  pośrednictwem telefonu, Zarządzanie punktami obsługi 
telefonicznej dla osób trzecich, Badanie rynku, Badanie działalności 
gospodarczej i  rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia działalności go-
spodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Przepro-
wadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicz-
nych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materia-

łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za  pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Aktualizacja i  utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Gromadzenie 
i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach danych, 
Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, Systema-
tyzowanie danych w  komputerowych bazach danych, Zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji 
związanych z  reklamą, Kompilacja statystyk związanych z  reklamą, 
Promocja, reklama i  marketing stron internetowych on-line, Rekla-
ma, Reklama banerowa, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów 
badawczych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedaw-
ców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwa-
nia, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie 
popularnej i  profesjonalnej, Reklama za  pomocą marketingu bez-
pośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w  szczególności Internetu, Reklama za  pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej, Reklama za  pośrednictwem telefonu, Reklama 
zewnętrzna, Reklama związana z  transportem i  dostawą, Rozpo-
wszechnianie danych związanych z  reklamą, Udzielanie informacji 
związanych z  reklamą, Usługi badawcze związane z  reklamą, Usłu-
gi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja [reklama] 
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] dzia-
łalności gospodarczej, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie 
sprzedaży, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
w  zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promo-
cji sprzedaży, Usługi w  zakresie tymczasowego przydziału pracow-
ników, Usługi w  zakresie pracowników tymczasowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie 
wyszukiwania i  zatrudniania kadry kierowniczej, Administrowanie 
sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie personelem 
zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 36 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, 38 Usługi telefoniczne, Usługi w zakresie telekonfe-
rencji i  wideokonferencji, Usługi telefoniczne i  telekomunikacyjne .

(111) 358935 (220) 2021 10 29 (210) 535894
(151) 2022 11 25 (441) 2022 02 14
(732) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTERIA Wsparcie Sprzedaży
(540) 

(591) szary, fioletowy, różowy, czerwony
(531) 01 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Badanie rynku, Badanie działalności gospodarczej 
i  rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Doradztwo w  zakresie 
organizacji i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pro-
fesjonalne doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Groma-
dzenie i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach 
danych, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
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Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transak-
cji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakre-
sie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w  zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi 
w zakresie pracowników tymczasowych, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia i zatrudniania kadry kierowniczej, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Administrowanie sprzedażą, 36 Doradztwo 
w  sprawach finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych, 38 Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi 
telefoniczne i telekomunikacyjne .

(111) 358936 (220) 2021 05 27 (210) 529618
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na  telefony, futerały na  tablety, etui na  urządzenia mobilne, etui 
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-

ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów 
telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekra-
nów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urzą-
dzeń mobilnych, folia polimerowa do  ochrony ekranów telefonów, 
folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gaze-
ty, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby 
z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materia-
ły szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, 
tektura, wyroby z papieru, wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w  środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesy-
łania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i  gorącą wodę, usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, 
usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania 
dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycz-
nych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, 
prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
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analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności go-
spodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalno-
ści gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wy-
staw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamo-
we, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesy-
łania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w  sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, 
usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w  za-
kresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i ma-
jątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: 
usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w  zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości i  majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 

pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie 
inwestycji, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące usług takich jak: instalowanie i  naprawa 
urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi instalacyjne, na-
prawcze i konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szcze-
gólności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie in-
formacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi 
dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi pocz-
ty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia 
obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące usług takich jak: usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, agencji prasowych, portali internetowych 
w  zakresie rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji ka-
blowej, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, 



Nr 8/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 35

usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi do-
stępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, nada-
wanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o po-
łożeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, 
transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich 
jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, 
pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, zaopatrywanie w ener-
gię, dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania 
w  parę wodną i  gorącą wodę, usługi związane z  odprowadzaniem 
ścieków, usługi związane z  wywozem śmieci, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: transport, usłu-
gi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składo-
wanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyła-
nia i  dystrybucji energii, zaopatrywanie w  energię, dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z  wywozem śmieci, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kul-
turalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania za-
pisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji o  programach 
i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usłu-
gi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie 
filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry 
oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-

wej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, 
dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów 
radiowych, gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępnia-
nia wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostęp-
niania gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i  usługi w  zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, 
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, projek-
towanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informa-
tycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów in-
formatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, usługi zarzą-
dzania projektami w  zakresie technologii informatycznych i  kom-
puterowych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, 
hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, ho-
sting platform w  Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej onli-
ne na  rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy 
pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostęp-
nienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i  usługi w  zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi informatyczne, usługi związane z oprogramowaniem, 
informatyka śledcza, inżynieria komputerowa, hosting, usługi zwią-
zane z portalami internetowymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i  zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług: medycz-
nych, opieki pielęgniarskiej, opieki psychologicznej, opieki me-
dycznej i zdrowotnej, domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, w  zakresie higieny i  urody dla ludzi 
i  zwierząt, 45 Usługi prawne, prywatne i  społeczne usługi świad-
czone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczegól-
nych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i  konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniar-
skich, zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, pry-
watnych i  społecznych usług świadczonych przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób .
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(531) 26 .01 .03, 26 .11 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, 
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektro-
nicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy ko-
munikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, mode-
my wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elek-
troniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbior-
niki radiowe, elektroniczne urządzenia do  przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z  wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, 
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyj-
ne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sy-
gnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, 
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów tele-
wizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowe-
go, projektory do  kina domowego, wyświetlacze do  zestawów kina 
domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedial-
ne, akcesoria do  urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do  urządzeń 
mobilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria do  tabletów, futerały 
na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui 
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adapte-
ry, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobil-
nych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowa-
ne do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów 
tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pió-
ra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, 
torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materia-
ły piśmienne, papier, tektura, wyroby z papieru, wyroby z tektury, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia ad-
ministracyjnego, prace biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji biznesowej, ba-
dania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 

gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja 
wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamo-
we, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne prze-
twarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo 
związane z  przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w  plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane 
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów, 
sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z kata-
logu różnych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakre-
sie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatry-
wania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, 
organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodar-
czej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towa-
rów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przeka-
zu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-
nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem 
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danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te to-
wary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz usługi po-
średnictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wy-
wozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług me-
dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuń-
czych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, or-
ganizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, 36 
Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośred-
nictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi po-
średnictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związa-
ne z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nie-
ruchomości i  majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie 
inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w  zakresie 
usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płat-
nicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi ban-
kowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing fi-
nansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podat-
kowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i  majątku, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nierucho-
mości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi instalacyjne, napraw-
cze i konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególno-
ści urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kom-

puterowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwa-
rzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, działal-
ność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, 
usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za po-
średnictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez ter-
minale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z  globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, trans-
misja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wi-
deo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usłu-
gi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodo-
wa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów 
telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewo-
dowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radio-
wych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za  po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, 
nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomo-
ści [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje infor-
macyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypoży-
czanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci ko-
munikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za pomo-
cą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położe-
niu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług 
takich jak: usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działal-
ność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, 
usługi komunikacji elektronicznej, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na  żądanie, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  Internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewo-
dowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem Inter-
netu, usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i por-
tali, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyj-
nych w  Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi ku-
rierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
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nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i za-
opatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich jak: trans-
port, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, dystrybu-
cja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi zwią-
zane z wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące usług takich jak: transport, usługi kurierskie, wypożycza-
nie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odpro-
wadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 41 Naucza-
nie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowa-
nie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie mate-
riałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie cza-
sopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań 
wideo, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych i  cyfrowych 
programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji o programach 
i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowa-
ne on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: naucza-
nie, kształcenie, edukacja, rozrywka, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie, produkcja filmów, pro-
dukcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i  cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi post-
produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań 
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystry-
bucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie udostępniania zapisów audy-
cji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów te-
lewizyjnych i  radiowych, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania 
oraz ich  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli jako-
ści i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania 

komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa opro-
gramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, in-
formatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i  informatyki, projektowanie systemów 
informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi do-
radcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządza-
nie projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami in-
formatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie tech-
nologii informatycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, 
hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting platform w Internecie, hosting treści cy-
frowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi do  tych celów, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, ana-
liza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi 
w  zakresie technologii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi 
związane z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inżynieria kom-
puterowa, hosting, usługi związane z  portalami internetowymi, 44 
Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opie-
ka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i  zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psychologicznej, 
opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, w zakresie higieny i urody dla lu-
dzi i zwierząt, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świad-
czone przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia potrzeb poszczegól-
nych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatnych i społecznych 
usług świadczonych przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób .

(111) 358938 (220) 2020 11 30 (210) 521576
(151) 2022 11 18 (441) 2021 02 15
(732) SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW SADEKS, 
Nowy Kłopoczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADEKS spółdzielnia producentów
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .07 .13, 05 .07 .23, 05 .03 .11, 05 .03 .14
(510), (511) 31 surowe i  nieprzetworzone produkty rolne, ogrodni-
cze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i  warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i  kwiaty, rozsady warzyw 
szklarniowych i gruntowych, sadzonki, flance, cebulki, kłącza i nasiona 
roślin ozdobnych, owocowych i warzyw, materiał szkółkarski, nasiona 
do sadzenia, żywność i napoje dla zwierząt, 35 usługi importowe i eks-
portowe surowych i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodni-
czych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż i nasion, świeżych 
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owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin i kwiatów, sadzo-
nek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, kiełków, cebulek, 
kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i warzywnych, materiału 
szkółkarskiego, nasion do sadzenia, żywności i napojów dla zwierząt, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych w  odniesieniu do  surowych i  nieprzetworzonych produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż 
i nasion, świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, roślin naturalnych 
i kwiatów, sadzonek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, 
kiełków, cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i wa-
rzywnych, materiału szkółkarskiego, nasion do  sadzenia, żywności 
i napojów dla zwierząt, organizowanie i prowadzenie ekologicznych 
gospodarstw rolnych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach 
i/lub sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony inter-
netowej następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze i  leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
świeże owoce i warzywa, owoce i warzywa gotowane, konserwowane, 
mrożone i suszone, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe 
i warzywne, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, rozsady warzyw 
szklarniowych i gruntowych, sadzonki, flance, cebulki, kłącza i nasiona 
roślin ozdobnych, owocowych i warzyw, materiał szkółkarski, nasiona 
do sadzenia, żywność i napoje dla zwierząt, nawozy i środki ochrony 
roślin, napoje bezalkoholowe i  alkoholowe, usługi w  zakresie mar-
ketingu i  prezentacji towarów i  usług, wszystkie wymienione usługi 
w odniesieniu do surowych i nieprzetworzonych produktów rolnych, 
ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż i nasion, 
świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin i kwia-
tów, sadzonek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, kiełków, 
cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i warzywnych, 
materiału szkółkarskiego, nasion do sadzenia, żywności i napojów dla 
zwierząt, usługi reklamowe i  promocyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i  wzorów wyrobów, wszystkie wymienione 
usługi w  odniesieniu do  surowych i  nieprzetworzonych produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż 
i nasion, świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin 
i kwiatów, sadzonek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, 
kiełków, cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i wa-
rzywnych, materiału szkółkarskiego, nasion do  sadzenia, żywności 
i napojów dla zwierząt, organizacja pokazów, targów i wystaw w ce-
lach handlowych, promocyjnych i reklamowych, wszystkie wymienio-
ne usługi w odniesieniu do surowych i nieprzetworzonych produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż 
i nasion, świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin 
i kwiatów, sadzonek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, 
kiełków, cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i wa-
rzywnych, materiału szkółkarskiego, nasion do  sadzenia, żywności 
i  napojów dla zwierząt, doradztwo i  pomoc w  zakresie organizowa-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, wszystkie wymienione 
usługi w  odniesieniu do  surowych i  nieprzetworzonych produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż 
i nasion, świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin 
i kwiatów, sadzonek warzyw szklarniowych i gruntowych, sadzonek, 
kiełków, cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i wa-
rzywnych, materiału szkółkarskiego, nasion do  sadzenia, żywności 
i napojów dla zwierząt, 39 usługi transportowe i spedycyjne surowych 
i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, suro-
wych i nieprzetworzonych zbóż i nasion, świeżych owoców i warzyw, 
świeżych ziół, naturalnych roślin i kwiatów, sadzonek warzyw szklar-
niowych i  gruntowych, sadzonek, kiełków, cebulek, kłączy i  nasion 
roślin ozdobnych, owocowych i warzywnych, materiału szkółkarskie-
go, nasion do  sadzenia, żywności i  napojów dla zwierząt, towarowy 
transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i  specjalistycznymi, 
składowanie, magazynowanie, magazynowanie chłodnicze, prze-
chowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, rozładu-
nek, załadunek i dostarczanie towarów, wszystkie wymienione usługi 
w zakresie surowych i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrod-
niczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych zbóż i nasion, świe-
żych owoców i  warzyw, świeżych ziół, naturalnych roślin i  kwiatów, 
sadzonek warzyw szklarniowych i  gruntowych, sadzonek, kiełków, 
cebulek, kłączy i nasion roślin ozdobnych, owocowych i warzywnych, 
materiału szkółkarskiego, nasion do sadzenia, żywności i napojów dla 
zwierząt, usługi informacyjne i  pośrednictwo w  zakresie transportu 
i  spedycji, wszystkie wymienione usługi w odniesieniu do surowych 
i nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, suro-
wych i nieprzetworzonych zbóż i nasion, świeżych owoców i warzyw, 

świeżych ziół, naturalnych roślin i kwiatów, sadzonek warzyw szklar-
niowych i gruntowych, sadzonek, kiełków, cebulek, kłączy i nasion ro-
ślin ozdobnych, owocowych i warzywnych, materiału szkółkarskiego, 
nasion do sadzenia, żywności i napojów dla zwierząt .

(111) 358939 (220) 2021 04 22 (210) 527876
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vortex energy
(540) 

(591) szary, biały, jasnoniebieski, zielony
(531) 29 .01 .14, 26 .03 .04, 26 .03 .06, 26 .03 .07, 01 .15 .23
(510), (511) 7 aeratory solarne, przetwornice elektryczne, 9 panele 
PV, panele fotowoltaiczne, urządzenia wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, mianowicie urządzenia fotowoltaiczne, panele foto-
woltaiczne, ogniwa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, moduły solarne, moduły fo-
towoltaiczne, elektrownie wiatrowe, systemy gromadzenia energii 
elektrycznej, akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie, baterie 
słoneczne, baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwanicz-
ne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy błyskowe, światła 
błyskowe, żarówki do  lamp błyskowych, cewki elektromagnetyczne, 
druty i kable elektryczne, przewody elektryczne, transformatory, złą-
cza elektryczne, gniazdka, wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne, 
światłowody, kolektory elektryczne, kondensatory elektryczne, kon-
wertory elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, 
urządzenia do ładowania akumulatorów, ogniwa elektryczne, ogniwa 
galwaniczne, prostowniki, półprzewodniki, przekaźniki elektryczne, 
pulpity rozdzielcze [elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność], 
tablice rozdzielcze [elektryczność], komputery, urządzenia kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe, 11 solarne systemy podgrze-
wania wody, żarówki, żarówki energooszczędne, świetlówki, diody 
LED, kolektory słoneczne do  celów grzewczych, lampy luminescen-
cyjne, lampy zasilane energią słoneczną, lampy elektryczne, lampy 
solarne, latarki, latarki kieszonkowe, lampy uliczne fotowoltaiczne, 
latarnie oświetleniowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej handlowej w  branży energetycznej, usłu-
gi zarządzania i  organizowania działalności gospodarczej handlowej 
w zakresie branży energetycznej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w  sektorze energetycznym, pozy-
skiwanie i  udostępnianie informacji handlowych w  zakresie branży 
energetycznej, usługi doradztwa w  zakresie zarządzania personal-
nego, ekspertyzy w  działalności gospodarczej handlowej w  zakresie 
branży energetycznej, promocja sprzedaży energii elektrycznej, rekla-
ma za  pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych o  tematyce dotyczącej branży energetycznej, organi-
zowanie targów i wystaw celach handlowych i  reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych 
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, 
wycena działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży ener-
getycznej, audyt działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji 
o działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycz-
nej, prognozy ekonomiczne dotyczące branży energetycznej, weryfi-
kacja rachunków, wycena działalności gospodarczej handlowej w za-
kresie branży energetycznej, badanie opinii publicznej i świadomości 
konsumentów dotyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń do pozy-
skiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, oraz 
części zamiennych do urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej, 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli foto-
woltaicznych, elektrowni wiatrowych, komputerów, urządzeń kom-
puterowych oraz oprogramowania, 36 Usługi inwestora zastępczego 
robót budowlanych, doradztwo finansowe dotyczące branży energe-
tycznej, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elek-
trycznej, obrót handlowy energią elektryczną, 37 usługi budowlane 
dotyczące infrastruktury technicznej przemysłowej w zakresie elektro-
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techniki, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane w zakresie 
hydrotechniki, budowa elektrowni wiatrowych i  słonecznych, usługi 
montażu paneli fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji i sieci elek-
trycznych w budynkach i budowlach, wykonywanie instalacji sygna-
lizacyjnych, roboty w  zakresie wykonywania linii i  sieci elektroener-
getycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, 
prace remontowe, prace konserwacyjne infrastruktury technicznej 
przemysłowej w zakresie elektrotechniki, prace wykończeniowe infra-
struktury technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, usługi 
informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budyn-
ków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, budowa 
dróg kołowych i  szynowych, układanie nawierzchni dróg, wynajem 
sprzętu budowlanego i  burzącego, wynajem maszyn budowlanych, 
instalowanie i  naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi ge-
neralnego wykonawcy robót budowlanych, instalowanie i  naprawa 
urządzeń elektrycznych, usługi budowy urządzeń do eliminacji zakłó-
ceń w instalacjach elektrycznych, 39 usługi dostarczania, przesyłania 
i  dystrybucji energii elektrycznej, dystrybucja paliw płynnych i  gazu 
ziemnego, usługi w zakresie transportu paliw i gazu ziemnego, trans-
port samochodowy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wy-
twarzania i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wiatru, usługi 
wytwarzania i przetwarzania pary wodnej, gorącej wody przez elek-
trociepłownie, uzdatnianie wody, obróbka odpadów, uszlachetnianie 
roboczych produktów spalania z energetyki: popiołów lotnych i żużli 
paleniskowych), pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów prze-
mysłowych, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów, usługi w zakresie 
obróbki metali i  tworzyw sztucznych, 42 usługi projektowania bu-
dowlano-urbanistycznego i  technologicznego, usługi projektowania 
budynków, usługi projektowania instalacji elektrycznych, sieci elek-
trycznych, badania geologiczne i techniczne dotyczące posadowienia 
i  eksploatacji urządzeń elektrowni wiatrowych, badania w  zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w  zakresie planowania 
zużycia energii, doradztwo budowlane dotyczące budowy elektrowni 
wiatrowych, inżynieria techniczna w zakresie elektrowni wiatrowych, 
opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, pro-
jektowanie budynków i urządzeń elektrowni wiatrowych, architektu-
ra krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, 
usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy 
techniczne w  zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eks-
pertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowla-
ne, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi opraco-
wywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną, audyt jakości, audyt energetyczny .

(111) 358940 (220) 2019 07 19 (210) 502507
(151) 2022 11 23 (441) 2019 09 23
(732) ELOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony
(531) 15 .09 .10, 29 .01 .03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i  oprogramowanie 
dla urządzeń przenośnych, przeznaczone do  zarządzania stacjami 
ładowania samochodów elektrycznych w  wariancie optymalnym, 
35 komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie i  kompilacja 
komputerowych baz danych, usługi agencji reklamowych, badanie 
rynku i  opinii publicznej, usługi w  zakresie sprzedaży oprogramo-
wania do  zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycz-
nych w wariancie optymalnym, 42 doradztwo w zakresie oprogra-

mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego do  zarządzania stacjami ładowania samochodów 
elektrycznych w  wariancie optymalnym, zarządzanie, instalacja, 
konserwacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego do  zarządzania 
stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie opty-
malnym, hosting stron internetowych, doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie informatyki .

(111) 358941 (220) 2020 10 08 (210) 519271
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Biedronki
(540) 

(591) niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 16 papier i  karton, fotografie, drukowane foldery in-
formacyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, plakaty, 
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, dru-
kowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do  pako-
wania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kupo-
nowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyj-
ne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice 
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 36 organizacja zbió-
rek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi 
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbió-
rek charytatywnych [na  rzecz osób trzecich], udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi gro-
madzenia funduszy na cele pomocy osobom starszym, organizowa-
nie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, organizacja zbiórek pieniężnych, zbiórki fun-
duszy i  sponsorowanie finansowe, zbieranie środków finansowych 
z  przeznaczeniem na  zakup leków oraz materiałów higienicznych 
dla osób starszych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wypo-
sażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt rehabilitacyjny, 
41 informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kon-
kursów, koncertów, targów edukacyjnych na rzecz dobroczynności 
oraz pomocy osobom potrzebującym, w tym osobom starszym, or-
ganizowanie spotkań i konferencji mających na celu zachęcanie in-
nych osób do uczestnictwa w wolontariacie, organizowanie imprez 
kulturalnych w  celach charytatywnych za  wyjątkiem gromadzenia 
funduszy na  cele charytatywne za  pomocą imprez rozrywkowych, 
inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących pomocy oso-
bom starszym .

(111) 358942 (220) 2020 10 08 (210) 519268
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Biedronki
(540) 

(591) niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 16 papier i  karton, fotografie, drukowane foldery in-
formacyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, plakaty, 
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biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, dru-
kowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do  pako-
wania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kupo-
nowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyj-
ne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice 
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 36 organizacja zbió-
rek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi 
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbió-
rek charytatywnych [na  rzecz osób trzecich], udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi gro-
madzenia funduszy na cele pomocy osobom starszym, organizowa-
nie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, organizacja zbiórek pieniężnych, zbiórki fun-
duszy i  sponsorowanie finansowe, zbieranie środków finansowych 
z  przeznaczeniem na  zakup leków oraz materiałów higienicznych 
dla osób starszych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wypo-
sażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt rehabilitacyjny, 
41 informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kon-
kursów, koncertów, targów edukacyjnych na rzecz dobroczynności 
oraz pomocy osobom potrzebującym, w tym osobom starszym, or-
ganizowanie spotkań i konferencji mających na celu zachęcanie in-
nych osób do uczestnictwa w wolontariacie, organizowanie imprez 
kulturalnych w  celach charytatywnych za  wyjątkiem gromadzenia 
funduszy na  cele charytatywne za  pomocą imprez rozrywkowych, 
inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących pomocy oso-
bom starszym .

(111) 358943 (220) 2022 02 24 (210) 540296
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) HOME STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMATEC
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Instalacje centralnego 
ogrzewania, Gazowe instalacje centralnego ogrzewania, Systemy 
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Induktory powietrza 
[wentylacja], Wyciągi [wentylacja], 37 Instalowanie, konserwacja i na-
prawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) .

(111) 358944 (220) 2022 07 07 (210) 544866
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 05
(732) BYLIŃSKA KLAUDIA, Soblówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JELONKOWO
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 41 Obozy letnie [roz-
rywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edu-
kacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach 
letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja przyjęć, 
Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, Rozrywka on-line, Udo-
stępnianie mediów audiowizualnych za  pośrednictwem sieci łącz-
ności, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostęp-
nianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie przejazdów 
kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu re-
kreacyjnego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Usługi 
rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 
Kursy edukacyjne z  zakwaterowaniem związane z  wędrówkami 
górskimi, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Pensjonaty dla zwierząt, 

Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Udostępnianie obiektów 
na  imprezy i  tymczasowych biur oraz pomieszczeń na  posiedze-
nia, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie 
i  udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu dla przyczep kempingowych, 
Udostępnianie pomieszczeń i  urządzeń do  obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na  posiedzenia, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep tu-
rystycznych, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi 
biur zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowa-
nie], Usługi recepcji na  potrzeby tymczasowego zakwaterowania 
[wydawanie kuczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], Usługi w  zakresie 
kwater wczasowych, Usługi w  zakresie wymiany zakwaterowania 
[time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie 
zakwaterowania, Usługi zapewniania schronisk w  nagłych wypad-
kach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Wynajem bu-
dynków przenośnych, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem przenośnych budynków modu-
łowych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie 
pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapew-
nianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnia-
nie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach .

(111) 358945 (220) 2022 08 09 (210) 545986
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 12
(732) SANZYME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOBUN
(510), (511) 5 Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i we-
terynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi 
i  zwierząt, Preparaty i  substancje lecznicze, Dietetyczna żywność 
i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych i we-
terynaryjnych, Preparaty i substancje odżywcze, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów 
medycznych lub weterynaryjnych .

(111) 358946 (220) 2022 08 09 (210) 545988
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 12
(732) SANZYME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPORLAC
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
Kultury mikroorganizmów inne, niż do  celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medyczne-
go i weterynaryjnego, Preparaty bakteryjne do użytku w przemyśle 
spożywczym, Kultury mikroorganizmów do  użytku w  przemyśle 
spożywczym, 5 Kultury mikroorganizmów do  celów medycznych 
i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Dietetyczna żywność i  substancje dietetyczne 
przystosowane do  celów medycznych i  weterynaryjnych, Żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, Preparaty 
i  substancje lecznicze, Preparaty i  substancje odżywcze, Preparaty 
i substancje farmaceutyczne, Preparaty na bazie mikroorganizmów 
do celów medycznych lub weterynaryjnych .

(111) 358947 (220) 2022 07 22 (210) 545386
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) CODEAGENCY .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CODEAGENCY
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(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do zarzą-
dzania siecią, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogramo-
wanie do  zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], 
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron 
internetowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie społecznościo-
we, Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], 
Oprogramowanie użytkowe do  usług przetwarzania w  chmurze, 
Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społeczno-
ściowych, Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobrania], 
Programy komputerowe, 35 Administrowanie sprzedażą, Agencje 
reklamowe, Analiza rynku, Audyt działalności gospodarczej, Audyt 
przedsiębiorstw, Badania rynku i  badania marketingowe, Badania 
w  dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Doradztwo związane z audytem, Indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, Kampanie mar-
ketingowe, Marketing internetowy, Obróbka tekstów, Optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za  kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Skomputeryzowane gromadze-
nie indeksów klientów, Świadczenie usług zarządzania biznesowego 
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w  ramach 
globalnej sieci komputerowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z  klientami, Usługi przetwarzania danych online, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie przepro-
wadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Wspar-
cie w dziedzinie promocji biznesu, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie relacjami 
z klientami, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42 Aktualizowa-
nie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem 
i  projektowaniem stron internetowych do  handlu elektroniczne-
go, Hosting stron internetowych, Instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, 
Opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści 
multimedialnych z i na inne protokoły, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-
mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Planowanie, pro-
jektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, 
Programowanie oprogramowania do  oceny zachowania klientów 
w  sklepach online, Programowanie oprogramowania do  platform 
internetowych, Programowanie stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron interne-
towych, Projektowanie i  wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworze-
nie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi w za-
kresie tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Utrzymanie witryn internetowych i  hosting online 
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami 
internetowymi dla osób trzecich .

(111) 358948 (220) 2022 06 30 (210) 544613
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNGAPER
(510), (511) 22 Elementy systemów zawieszenia hamaków i plandek .

(111) 358949 (220) 2022 06 30 (210) 544615
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPERBET GO SUPER
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowy-
mi, Administrowanie [organizacja] grą w  pokera, Administrowanie 
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line, 
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Rozrywka w  formie telewizyjnych programów 
informacyjnych, Rozrywka w  postaci toczących się teleturniejów, 
Rozrywka podczas przerw w  trakcie imprez sportowych, Rozrywka 
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Or-
ganizowanie i  prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakła-
dy konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie 
zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych onli-
ne, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele 
gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze 
i  grami hazardowymi, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  kasyn 
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi 
kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja 
imprez sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do  emisji, Udostęp-
nianie rozrywki w formie programów telewizyjnych .

(111) 358950 (220) 2022 06 30 (210) 544622
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DoxyExplorer
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  za-
rządzania transakcjami z  wykorzystaniem kryptowalut za  pomocą 
technologii łańcucha bloków („blockchain”), Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania dla technologii blockchain, 36 Elektroniczny 
transfer środków wykonywany za pośrednictwem technologii block-
chain, 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowe-
go [blockchain], Przechowywanie danych za  pośrednictwem łań-
cucha blokowego [blockchain], Usługi w  zakresie uwierzytelniania 
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain .

(111) 358951 (220) 2022 07 01 (210) 544668
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) PRACOWNIA PROJEKTOWA ENSPRO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmont GRUPA Enspro
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26 .03 .02, 26 .03 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Architektura, Usługi architektoniczne i  inżynieryjne, 
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Inżynie-
ria telekomunikacyjna, Prace inżynieryjne, Badania techniczne, Spo-
rządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
Badania w  dziedzinie energii, Projektowanie i  opracowywanie no-
wych technologii na rzecz osób trzecich, Audyt energetyczny, Usługi 
doradcze związane z  wydajnością energetyczną, Usługi w  zakresie 
inżynierii elektrycznej, Badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, 
Usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu 
ziemnego, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie 
techniczne, Opracowywanie projektów technicznych do projektów 
budowlanych, Usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, Usłu-
gi doradcze w  zakresie projektowania, Usługi w  zakresie projekto-
wania technicznego, Sporządzanie raportów projektowych, Usługi 
projektowania na  zamówienie, Projektowanie instalacji i  urządzeń 
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przemysłowych, Doradztwo w  zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, Usługi w  zakresie przemysłowego projektowania tech-
nicznego, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, 
Usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii energetycznej, Usługi 
doradztwa technologicznego w  dziedzinie generowania energii 
alternatywnych, Usługi inżynieryjne związane z  systemami zaopa-
trzenia w  energię, Analizy technologiczne związane z  zapotrzebo-
waniem na energię i prąd osób trzecich, Opracowywanie systemów 
do zarządzania energią i prądem, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii.

(111) 358952 (220) 2022 05 19 (210) 543224
(151) 2022 10 20 (441) 2022 07 04
(732) KANIOR RYSZARD, Dąbrowa (PL);
CHRANIUK IGOR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZMARAGDOWY KSIĄŻE Mistrzowski Lager PIECZOŁOWICIE 
WARZONE Z INGREDIENCJI NAJPIERWSZYCH SORTÓW KLASYCZNY 
JASNY LAGER ZE SZLACHETNĄ, DELIKATNĄ GORYCZKĄ HONOREM 
PRINCIPIBUS CERVISIA
(540) 

(591) ciemnozielony, złoty, beżowy, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04, 26.05.16, 26.05.22, 07.01.01, 
24.03.01, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.13, 24.03.18, 27.07.01, 05.03.13
(510), (511) 32 Piwo.   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 358953 (220) 2022 06 14 (210) 544118
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOSÓB NA FIZYKĘ
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multime-
dialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry kom-
puterowe, gry wideo w  formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-

nia komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio-
we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, perio-
dyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulot-
ki, broszury, foldery reklamowe i  informacyjne, plakaty, naklejki, 
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, 
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle ma-
larskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki 
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry i zabawki, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, 35 Usługi 
w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci 
komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizu-
alnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji 
i  rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Przetwarzania tekstu, Publikowania 
i  rozpowszechniania tekstów promocyjnych i  reklamowych, w  tym 
na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośred-
nictwa w  rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do  reklamy 
zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w  Internecie, Bada-
nia rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketin-
gu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, 
Doręczania publikacji osobom trzecim, Prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i syste-
matyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe za-
rządzanie w zakresie udzielania licencji na  towary i usługi na  rzecz 
osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elek-
troniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące na-
grane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-
rowe, aplikacje do  telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, 
elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami 
elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry 
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych za-
pisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na  dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do ce-
lów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kom-
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puterowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów 
elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zesta-
wy naukowe dla dzieci w  postaci urządzeń dydaktycznych, części 
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby 
papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, tablice 
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usłu-
gi sprzedaży, także za  pośrednictwem mediów elektronicznych ta-
kich towarów jak: materiały, urządzenia i  przyrządy do  rysowania 
i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introliga-
torskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, 
pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowa-
nia, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki oko-
licznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, bane-
ry wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, 
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, 
artykuły sportowe i  gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji 
komputerowych i  aplikacji do  telefonów komórkowych, informacji 
tekstowych, dźwiękowych i  obrazowych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kar-
tek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz da-
nych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekon-
ferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie inter-
netowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej 
i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w  zakresie: serwisów informacyjnych 
dotyczących wydawnictw naukowych i  edukacyjnych, dydaktyki, 
nauczania i wychowania świadczone m .in, Drogą elektroniczną i po-
przez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji 
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkole-
niowych także w  sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line 
książek i  periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, 
komputerowego przygotowania materiałów do  publikacji, tłuma-
czenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organi-
zowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym naucza-
nie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i na-
uczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i  te-
stów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie 
imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, Organizowanie 
i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, 
Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i  szkoleniowych w  formie filmów oraz zapisanych na  ma-
gnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów 
edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, In-
formacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i  aplikacji do  telefonów ko-
mórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub 
dokumentów na  formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywa-
nie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych 
za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania pra-
wami autorskimi .

(111) 358954 (220) 2022 06 15 (210) 544151
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mecca Cola
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje ga-
zowane, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe 
i soki owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do  sporządzania napojów, 
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami mineral-
nymi, Napoje izotoniczne, Aperitify bezalkoholowe, Wody mineral-
ne, Wody gazowane, Woda niegazowana, Bezalkoholowe preparaty 
do  produkcji napojów, Preparaty do  produkcji wody gazowanej, 
Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Koncentraty do  użytku w  przygotowywaniu napojów energetycz-
nych, Piwo i produkty piwowarskie .

(111) 358955 (220) 2022 06 24 (210) 544394
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) CHMURZYŃSKI MAREK, Stronie Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Las Vegas Pizza
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Pizzerie .

(111) 358956 (220) 2022 06 29 (210) 544553
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 18
(732) EURO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROART
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .05 .25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 358957 (220) 2022 06 30 (210) 544607
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZMORA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe .

(111) 358958 (220) 2022 06 30 (210) 544608
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOGA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe .

(111) 358959 (220) 2022 06 30 (210) 544609
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMUK
(510), (511) 22 Systemy zawieszenia hamaków składające się z taśm 
i linek .
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(111) 358960 (220) 2022 06 30 (210) 544610
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGLA
(510), (511) 24 Moskitiery do hamaków .

(111) 358961 (220) 2022 01 27 (210) 539170
(151) 2022 11 03 (441) 2022 04 19
(732) TOMASZCZYK ZBIGNIEW PHYSIOMED, Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Physiomed
(510), (511) 5 Preparaty do rehabilitacji, 41 Usługi szkoleniowe w za-
kresie rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii, 44 Usługi rehabilitacyj-
ne, fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne .

(111) 358962 (220) 2022 04 21 (210) 542224
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) PAWLICKI PIOTR RICHO POLSKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RICHO POLSKA
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .11, 27 .05 .21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz pro-
wadzonej za  pośrednictwem światowych sieci informatycznych 
w  zakresie: maszyn i  urządzeń tnących, wiercących, ścierających, 
ostrzących i do obróbki powierzchni, maszyn i urządzeń do obrób-
ki i  przetwórstwa, obrabiarek do  obróbki metalu, centrów obrób-
kowych, pionowych centrów obróbczych CNC, tokarek [do obróbki 
metalu], automatycznych pras do obróbki metali, wytaczarek, freza-
rek, frezarek [do obróbki metalu], szlifierek, przecinarek [obrabiarek], 
przeciągaczy [obrabiarek], frezów, gwintowników, rozwiertarek, ma-
nipulatorów przemysłowych [maszyny], manipulatorów [ramiona] 
robotycznych do  celów przemysłowych, łączników do  obrabiarek, 
elementów napinających będące częściami maszyn, elementów 
do  obrabiarek, elementów podporowych śrub z  nakrętką kulkową, 
magazyno-podajników prętów, laserów CNC wykorzystywanych 
do cięcia metalu, 40 Obróbka materiałowa w zakresie metali, miano-
wicie za pomocą obróbki CNC, Produkcja na zamówienie (obróbka 
CNC) towarów z metalu na rzecz innych osób, Zakontraktowane usłu-
gi cięcia, Informacje dotyczące obróbki materiałowej, techniki obrób-
ki spawaniem i techniki laserowej, Obróbka [obróbka mechaniczna] 
metalu, Obróbka metali, Obróbka skrawaniem części dla osób trze-
cich [usługi warsztatu mechanicznego], Frezowanie metali, Toczenie 
krótkich wałków metalowych, Toczenie długich wałów metalowych, 
Gwintowanie, Wiercenie w metalach, Toczenie rowków, Frezowanie 
otworów w  metalach, Frezowanie form, rowków, wielowypustów, 
korpusów, łopat w  elementach metalowych, Wytaczanie bloków, 
gniazd, korpusów w metalach, 42 Doradztwo techniczne dotyczące 
wykorzystania frezarek, narzędzi do obróbki skrawaniem, obrabiarek 
do  obróbki metalu, świdrów, frezarek, tokarek, narzynek do  gwin-
tów, Analiza, rozwój i  badanie oraz planowanie konstrukcji w  dzie-
dzinie techniki i  narzędzi do  obróbki skrawaniem, Opracowywanie 
projektów technicznych, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych, 
Badania związane ze  skomputeryzowaną automatyzacją procesów 
przemysłowych, Opracowywanie procesów przemysłowych, Projek-
towanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych .

(111) 358963 (220) 2022 04 21 (210) 542225
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) PAWLICKI PIOTR RICHO POLSKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)

(540) RICHO POLSKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz prowa-
dzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych w zakre-
sie: maszyn i  urządzeń tnących, wiercących, ścierających, ostrzących 
i  do  obróbki powierzchni, maszyn i  urządzeń do  obróbki i  przetwór-
stwa, obrabiarek do  obróbki metalu, centrów obróbkowych, piono-
wych centrów obróbczych CNC, tokarek [do  obróbki metalu], auto-
matycznych pras do  obróbki metali, wytaczarek, frezarek, frezarek 
[do obróbki metalu], szlifierek, przecinarek [obrabiarek], przeciągaczy 
[obrabiarek], frezów, gwintowników, rozwiertarek, manipulatorów 
przemysłowych [maszyny], manipulatorów [ramiona] robotycznych 
do  celów przemysłowych, łączników do  obrabiarek, elementów na-
pinających będące częściami maszyn, elementów do  obrabiarek, 
elementów podporowych śrub z  nakrętką kulkową, magazyno-po-
dajników prętów, laserów CNC wykorzystywanych do  cięcia metalu, 
40 Obróbka materiałowa w  zakresie metali, mianowicie za  pomocą 
obróbki CNC, Produkcja na zamówienie (obróbka CNC) towarów z me-
talu na rzecz innych osób, Zakontraktowane usługi cięcia, Informacje 
dotyczące obróbki materiałowej, techniki obróbki spawaniem i techni-
ki laserowej, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka metali, 
Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mecha-
nicznego], Frezowanie metali, Toczenie krótkich wałków metalowych, 
Toczenie długich wałów metalowych, Gwintowanie, Wiercenie w me-
talach, Toczenie rowków, Frezowanie otworów w metalach, Frezowanie 
form, rowków, wielowypustów, korpusów, łopat w elementach metalo-
wych, Wytaczanie bloków, gniazd, korpusów w metalach, 42 Doradz-
two techniczne dotyczące wykorzystania frezarek, narzędzi do obróbki 
skrawaniem, obrabiarek do obróbki metalu, świdrów, frezarek, tokarek, 
narzynek do gwintów, Analiza, rozwój i badanie oraz planowanie kon-
strukcji w dziedzinie techniki i narzędzi do obróbki skrawaniem, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Badania w zakresie maszyn pro-
dukcyjnych, Badania związane ze  skomputeryzowaną automatyzacją 
procesów przemysłowych, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyj-
nych, Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych .

(111) 358964 (220) 2022 04 25 (210) 542342
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VESTAR
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Fo-
lie z tworzyw sztucznych do stosowania w ogrodnictwie, Folie z two-
rzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucz-
nych do  stosowania w  budownictwie, Folie z  tworzyw sztucznych 
do  stosowania w  konstrukcji dachów, Folie z  tworzyw sztucznych 
do stosowania w konstrukcji fundamentów i murów, Maty izolujące 
do stosowania w budownictwie, Materiały do stosowania w budow-
nictwie zapobiegające przenikaniu wody i  wilgoci, 19 Membrany 
odporne na wodę i wilgoć do stosowania w budownictwie, Membra-
ny paroprzepuszczalne do stosowania w budownictwie, Membrany 
z  tworzyw sztucznych do  stosowania w  budownictwie, Membrany 
dachowe, Membrany fundamentowe, Membrany uszczelniające, 
Membrany izolujące, Włókniny do  stosowania w  budownictwie, 
Włókniny uszczelniające, Włókniny izolujące, Geowłókniny, Maty 
drenażowe budowlane, Maty retencyjne budowlane .

(111) 358965 (220) 2022 06 24 (210) 544427
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 18
(732) MOKRZYCKI ANDRZEJ WW EUROPE, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORNET NEW YORK
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 Przyrządy do mierzenia czasu, Akcesoria do zegarków, 
Artykuły zegarmistrzowskie, Budziki, Bransolety do  zegarków, Bu-
dziki elektroniczne, Chronografy, Budziki elektryczne, Chronografy 
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do użytku jako zegarki, Chronografy do użytku jako czasomierze, Chro-
nografy [zegarki], Chronometry dla statków, Chronometry elektro-
niczne, Cyferblaty do zegarków, Cyfrowe urządzenia pokazujące czas, 
wyposażone w  wyświetlacze pokazujące temperaturę, Części do  ze-
garków, Czasomierze [zegarki], Części do  zegarów, Części i  akcesoria 
do przyrządów chronometrycznych, Części i akcesoria do przyrządów 
zegarmistrzowskich, Części mechanizmów zegarowych, Etui na zegar-
ki [prezentacja], Łańcuszki do  zegarków, Małe zegary, Koronki do  ze-
garków, Klamerki do zegarków, Mechanizmy do zegarków sterowane 
elektronicznie, Mechanizmy do  zegarów, Mechanizmy wychwytowe, 
Miniaturowe zegary, Metalowe paski do zegarków, Paski do zegarków, 
Nylonowe paski do  zegarków, Obudowy na  zegary, Obudowy zega-
rów, Pudełka na zegarki, Skórzane paski do zegarków, Srebrne zegarki, 
Stopery, Szkiełka do zegarków, Tarcze do zegarków, Tarcze do zegarów, 
Urządzenia do  pomiarów czasu podczas imprez sportowych, Syste-
my do  pomiaru czasu do  celów sportowych, Wahadła (wytwarzanie 
zegarów i zegarków), Wskazówki do zegarów, Wisiorki do łańcuszków 
do zegarków, Wskazówki zegarów i zegarków, Wskazówki do zegarów 
[produkcja zegarów i  zegarków], Wskazówki do  zegarów i  zegarków, 
Wszelkiego rodzaju zegary i  zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, 
Zegarki chronometryczne, Wskazówki zegarowe, Zegarki cyfrowe z ti-
merem automatycznym, Zegarki damskie, Zegarki dla pielęgniarek, 
Zegarki dla płetwonurków, Zegarki do nurkowania, Zegarki do użytku 
w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegar-
ki elektroniczne, Zegarki elektryczne, Zegarki mechaniczne nakręcane 
ręcznie, Zegarki kwarcowe, Zegarki kieszonkowe, Zegarki (Łańcuszki 
do-), Zegarki mechaniczne z  automatycznym nakręcaniem, Zegarki 
na łańcuszku, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki 
na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki-pierścionki z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi, Zegarki podróżne, Zegarki posiadające funkcję gry, Ze-
garki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki stołowe, Zegarki (Szkiełka 
do-), Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, Ze-
garki z budzikiem, Zegarki z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki 
z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki z insygniami, Zegarki 
z metali szlachetnych, Zegarki z walcowanego złota, Zegarki zasilane 
energią słoneczną, Zegarki ze złota, Zegary, Zegarki zawierające funk-
cję gier elektronicznych, Zegarki zawierające funkcję pamięci, Zegary 
cyfrowe, Zegary cyfrowe sterowane elektronicznie, Zegary cyfrowe 
z radiem, Zegary elektroniczne, Zegary i części do nich, Zegary i zegar-
ki, Zegary i zegarki dla hodowców gołębi, Zegary i zegarki elektryczne, 
Zegary kwarcowe, Zegary mechaniczne, Zegary na biurko, Zegary (Me-
chanizmy do-), Zegary podłogowe, Zegary pokazujące strefy czasowe 
na świecie, Zegary przemysłowe, Zegary słoneczne, Zegary samocho-
dowe, Zegary z mechanizmami kwarcowymi, Zegary zawierające ele-
menty ceramiczne, Zegary z  radiem, Biżuteria, Pudełka na  biżuterię 
i pudełka na zegarki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui 
na zegarki, Obudowy do zegarków, Koperty do zegarków, Wyroby biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria] .

(111) 358966 (220) 2022 06 25 (210) 544430
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 18
(732) MICOREK PIOTR MP4BIZNES, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEDONIA
(510), (511) 41 Usługi związane z organizacją wypoczynku, Organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie przyjęć, balów, 
Usługi klubowe, Nocne kluby, Usługi związane z  organizowaniem 
i  obsługą dyskotek, Usługi związane z  organizacją imprez karaoke, 
Organizowanie i  obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, szkoleń, koncertów, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Udostępnianie urządzeń i  obiektów sporto-
wych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Usługi zwią-
zane z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Restauracje, w  tym samoobsługowe, Usługi barowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Stołówki, Lodziar-
nie, Usługi wynajmowania sal na posiedzenia, w tym mityngi i nara-
dy, Hotele, motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc 
w hotelach .

(111) 358967 (220) 2022 06 25 (210) 544431
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 18
(732) MICOREK PIOTR MP4BIZNES, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEDONIA PUB
(510), (511) 41 Usługi związane z  organizacją wypoczynku, Organi-
zowanie imprez w  celach rozrywkowych, Organizowanie przyjęć, 
balów, Usługi klubowe, Nocne kluby, Usługi związane z organizowa-
niem i obsługą dyskotek, Usługi związane z organizacją imprez ka-
raoke, Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, szkoleń, koncertów, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Udostępnianie urządzeń i  obiektów 
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Usłu-
gi związane z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, Organizacja 
pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Prowadzenie imprez rozrywkowych, 43 Usługi gastrono-
miczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Restauracje, w tym samoobsługowe, Usługi barowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Sto-
łówki, Lodziarnie, Usługi wynajmowania sal na  posiedzenia, w  tym 
mityngi i  narady, Hotele, motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Rezerwacje miejsc w hotelach .

(111) 358968 (220) 2022 07 10 (210) 544924
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) JARMUSZCZAK SZYMON STUDIO KREATYWNE JUST SITE, 
Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) etancerz
(510), (511) 9 Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania 
treścią] .

(111) 358969 (220) 2022 06 07 (210) 543854
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multidimensional Seismometric Measurement System 3
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .16, 26 .11 .02, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 
27 .07 .01, 26 .11 .13, 26 .11 .22
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy naukowe, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne .

(111) 358970 (220) 2022 06 21 (210) 544271
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) ELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELBO
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .01 .03, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 12 Przyczepa, Przyczepy, Przyczepy do cystern, Przycze-
py do lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy do pojazdów, 
Przyczepy do  pojazdów (Zaczepy, haki do-), Przyczepy do  przewo-
żenia materiałów sypkich, Przyczepy do  przewozu ładunków, Przy-
czepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przyczepy drogowe, Przycze-
py na  żywy inwentarz, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy towarowe, 
Przyczepy transportowe, Naczepy, Naczepy do  ciągników, Lądowe 
pojazdy i  środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Cięża-
rówki do  kopalni, Ciężarówki transportowe, Ciężarówki wywrotki 
ze sztywną ramą, Ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, Lekkie cię-
żarówki, Lawety, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy do użytku 
na lądzie, Pojazdy drogowe [do transportu], Pojazdy lądowe, Pojazdy 
lądowe ciągnięte przez ciągnik, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy po-
mocy drogowej, Pojazdy samowyładowcze, Przemysłowe pojazdy 
lądowe, Przyczepy do przewożenia śmieci, Przyczepy do przewozu 
koni, Wywrotki, Zabudowy pojazdów ciężarowych, Zabudowy po-
jazdów, Podwozia pojazdów, Podwozia przyczep do pojazdów, Pod-
wozia samochodów, 37 Konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, 
Naprawa i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
40 Obróbka metali, Montaż na  zamówienie nadwozi i  podwozi sa-
mochodów na rzecz osób trzecich .

(111) 358971 (220) 2022 06 21 (210) 544318
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELON W BĄBELKACH
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 358972 (220) 2022 06 01 (210) 543659
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) BEDNARZ MATEUSZ, Dzierżoniów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLIOS
(510), (511) 36 Likwidacja szkód z  tytułu ubezpieczenia innego niż 
na  życie, Administracja w  zakresie ubezpieczeń, Administrowanie 
roszczeniami ubezpieczeniowymi, Badania w  zakresie ubezpie-
czeń, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Finansowe usłu-
gi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Informacja 
o ubezpieczeniach, Komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpie-
czeniowych, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Przetwarzanie 
roszczeń z  tytułu umów reasekuracji, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, Udzielanie informacji doty-
czących reasekuracji, Usługi doradcze dotyczące umów ubezpiecze-
niowych, Usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, 
Usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, Usługi gwarancji finanso-
wych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku 
lub awarii pojazdów, Usługi informacyjne i  doradztwo dotyczące 
warunków ubezpieczeń, Usługi oceny gwarancji finansowych, Usłu-
gi ubezpieczeniowe związane z  awariami mechanicznymi, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z  pojazdami mechanicznymi, Usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypad-
ków, Opracowywanie kosztorysów do  celów wyceny kosztów, 37 
Naprawa powypadkowa pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy 
pojazdów, Dostarczanie informacji o  naprawach pojazdów, Insta-
lowanie części do  pojazdów, Naprawa karoserii samochodowych, 
Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Organizowanie naprawy 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lą-
dowych, Usługi awaryjnych napraw pojazdów, Usługi informacyjne 
i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi napraw awarii po-
jazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi wymiany szyb 
samochodowych, 39 Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizo-
wanie wynajmu wszelkich środków transportu, Kontraktowy wyna-
jem pojazdów, Rezerwacja samochodów do wynajęcia, Rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, Udostępnianie pojazdów do  wynaj-
mu, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Wynajem 
pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów pasażerskich, Wynajem 
pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych, Wyna-
jem pojazdów użytkowych, Wynajem przyczep, Wynajem samocho-
dów, Wynajem pojazdów, Wynajmowanie pojazdów wyposażonych 
w  platformy podnoszące, Udzielanie informacji związanych z  usłu-

gami wynajmu samochodów, 45 Badania prawne, Doradztwo praw-
ne, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Kompilacja informacji prawnych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie usług w zakresie ba-
dań prawnych, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, Usługi biegłych sądowych, Usłu-
gi dochodzeniowe związane z  roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
Usługi doradcze w  zakresie prawa, Usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyj-
ne w zakresie praw konsumenta, Usługi monitorowania prawnego, 
Usługi pomocy w  sprawach spornych, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pomocy praw-
nej, Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
Usługi wsparcia prawnego, Sprawozdania z wypadków .

(111) 358973 (220) 2022 06 24 (210) 544397
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DWFS
(510), (511) 40 Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka i  recykling 
opakowań, Obróbka materiałów odpadowych, Recykling, Recykling 
butelek na napoje, Recykling i uzdatnianie odpadów, Recykling od-
padów, Usługi recyklingowe . .

(111) 358974 (220) 2022 06 24 (210) 544423
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zetomedia
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .09
(510), (511) 37 Aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego 
i  telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do  In-
ternetu, Instalacja sieci komputerowych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalowanie sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie systemów 
telewizji kablowych, 38 Łączność poprzez sieci komputerowe i do-
stęp do Internetu, Przydzielanie dostępu do Internetu, Przydzielanie 
użytkownikom dostępu do Internetu, Udzielanie dostępu do global-
nej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, Usługi 
dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostępu do Internetu, 
Usługi dostępu do  telekomunikacji, Usługi komunikacyjne za  po-
średnictwem telefonii komórkowej, Usługi łączności telefonii ko-
mórkowej, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi 
telefoniczne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telewizji kablowej, 
Wynajem dekoderów sygnału, Wynajem modemów, Wynajem od-
biorczych anten satelitarnych, Wynajem routerów telekomunikacyj-
nych, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Zapewnianie bezprzewo-
dowego dostępu do internetu dla wielu użytkowników, Zapewnianie 
dostępu do  Internetu, 41 Publikowanie czasopism internetowych, 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za  pośrednictwem Internetu, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za  pomocą strony internetowej, Udostęp-
nianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnia-
nie wydarzeń sportowych za  pomocą strony internetowej, Usługi 
konsultacyjne w  dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, 
Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, Udostępnianie rozrywki w  postaci klipów filmowych 
za  pomocą internetu, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu .
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(111) 358975 (220) 2022 03 31 (210) 541608
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ COLOR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Środki do  pielęgnacji włosów: szampony i  odżywki, 
środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakie-
ry, lotiony, pianki, preparaty do  ondulacji i  układania włosów, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, woski, żele, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, 
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utle-
nione w kremie .

(111) 358976 (220) 2022 04 25 (210) 542379
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) FLAMINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAMINIKA
(540) 

(531) 27 .05 .05
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imi-
tacje, Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Przyrządy do  mierzenia czasu, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie z metali szlachetnych oraz kamieni szla-
chetnych i ich imitacje, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, Posągi 
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, 40 Frezowanie, Drukowanie 3D, 42 Projektowanie 
modeli 3D do druku 3D, Dostarczanie plików modelowych do druko-
wania 3D, Projektowanie biżuterii .

(111) 358977 (220) 2022 04 28 (210) 542551
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) KR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KR GROUP
(510), (511) 35 Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe 
w zakresie rachunkowości, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w zakresie organizo-
wania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, 36 Wynajem powierzchni biurowej, doradztwo w sprawach 
finansowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządza-
nie nieruchomościami .

(111) 358978 (220) 2022 05 05 (210) 542742
(151) 2022 11 07 (441) 2022 07 11
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY SOLIPSKA

(540) 

(591) zielony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Reklama w  zakresie nieruchomości świadczona również on-line, 
Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nie-
ruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i  rekla-
mowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technolo-
gii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych 
przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowy-
wanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicz-
nym, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-orga-
nizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi 
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierża-
wy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administro-
wania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami 
parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami miesz-
kalnymi, zespołami osiedlowymi i  gruntami, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za  budowę pod względem finansowym w  aspek-
cie projektowania i  realizacji budowy, Usługi opracowywania kon-
cepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w  zakresie sprzedaży do-
mów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Pośrednictwo w  nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi 
developerskie związane z  budową i  zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, bu-
rzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólno-
budowlanych, konstrukcyjnych i  montażowych, Usługi remontowe, 
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów bu-
dowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wyko-
nawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich .

(111) 358979 (220) 2022 05 05 (210) 542746
(151) 2022 11 07 (441) 2022 07 11
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY KOŁO PARKÓW
(540) 

(591) złoty
(531) 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .02
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(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
Reklama w zakresie nieruchomości świadczona również on-line, Pro-
wadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieru-
chomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku 
nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania trans-
akcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i  realizacji budo-
wy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
Usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z  bu-
dową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich .

(111) 358980 (220) 2022 05 20 (210) 543282
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI BEAUTY bella
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 26 .01 .03, 26 .04 .04, 26 .04 .10, 26 .04 .22, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 358981 (220) 2022 05 20 (210) 543336
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) CARO LED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pomiechówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARO LED TECHNOLOGY
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświe-
tleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części samocho-
dowych .

(111) 358982 (220) 2022 05 31 (210) 543592
(151) 2022 11 21 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty 
do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urzą-
dzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagry-
wania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video 
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków 
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ki-
nematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, 
Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety 
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofo-
nowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z  grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, 
Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery oso-
biste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki 
danych, płyty (dyski) z nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, 
Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mi-
krofony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewo-
dowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Na-
dajniki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagra-
ne nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy 
danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych 
magnetyczne, Nośniki do  rejestracji dźwięku, Nośniki informacji 
optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki in-
formacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ścią-
gnięcia do  telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do  ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, 
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, 
obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym opro-
gramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwa-
rzania i  organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier kompu-
terowych, Programy komputerowe jako software ładowalny, Progra-
my komputerowe nagrane, Programy komputerowe systemu opera-
cyjnego, Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia 
do  nagrywania dźwięku, Przenośne urządzenia do  odtwarzania 
dźwięku, Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy kompute-
rowe do  systemu operacyjnego, nagrane, Taśmy do  nagrywania 
dźwięku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do od-
twarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządze-
nia do transmisji dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane do-
tyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, 
nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ru-
chome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowa-
nie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i or-
ganizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i  rucho-
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mych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne 
i  optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio i  odbiorniki ra-
diowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Broszury, Cza-
sopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Formularze (blankiety, druki), Fotografie [wydrukowane], 
Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kart-
ki okolicznościowe, Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, 
Kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, Ko-
miksy, Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do  modelowania, Materiały druko-
wane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Ma-
teriały piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adre-
sowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], 
Notesy, Noże do  papieru lub kartonu, Obrazy, Ochronne okładki 
na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, 
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty 
reklamowe, Plansze, Pocztówki i  widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, 
Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, 
Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domo-
wego, Torebki, Torebki do  pakowania z  papieru lub z  tworzyw 
sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry 
planszowe, Gry przenośne z  wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 
Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje importowe i eks-
portowe, Agencje informacji handlowej, Analizy w zakresie marke-
tingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Ba-
dania informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badanie 
opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzi-
nie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w za-
kresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, 
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Implementacja 
i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, 
Impresariat w działalności artystycznej, Informacja handlowa, Kam-
panie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompila-
cja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Kompi-
lacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing, 
Marketing bezpośredni (reklama), Marketing dotyczący promocji, 
Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i  pomysłów marketin-
gowych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i pro-
wadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo 
handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i ki-
nowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych 
oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów 
aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promo-
cja sprzedaży dotyczące towarów i  usług oferowanych i  zamawia-
nych za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
Reklama i  usługi handlowe, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama 
kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób 
trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działal-
ności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama te-
lewizyjna, Reklama, w  tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i  usług na  rzecz osób trzecich, za  pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i  rozpowszechniania wiadomości rekla-
mowych w  sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów 
i  dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu me-
dialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Systematy-
zacja danych w  komputerowych bazach danych, Transkrypcja ko-
munikatów i  wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w  zakresie działal-

ności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyj-
nych, Usługi handlu online, w  ramach których sprzedający wysta-
wiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
internetu, Usługi impresariów w  działalności artystycznej, Usługi 
menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamo-
wych, Usługi public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamo-
wych, Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Zarządzanie 
i kompilacja komputerowych baz danych, Zarządzanie i administro-
wanie miejscami wystawowymi, Zarządzanie profesjonalną działal-
nością artystyczną, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 
Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie 
ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzier-
żawa czasu dostępu do  witryn internetowych [ISP], Elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputero-
wych, Elektroniczne przekazywanie danych i  dokumentów przez 
terminale komputerowe i  urządzenia elektroniczne, Elektroniczne 
przesyłanie wiadomości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja 
programów radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informa-
cja o  telekomunikacji, Internetowe stacje telewizyjne i  radiowe, 
Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą ko-
dów dostępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez 
transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja 
telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednic-
twem analogowych i  cyfrowych terminali komputerowych, Łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie 
programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa 
przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-
satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kompute-
rowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyjnych, 
Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i  skrzynki pocztowe, 
Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu interneto-
wego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wortalu 
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we  własnym imieniu 
i  na  własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie 
transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i  telewizyjnych po-
przez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różne-
go rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie da-
lej wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowo-
du, Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie infor-
macji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty 
elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elek-
troniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyła-
nie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci kompute-
rowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyj-
nych, Rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednic-
twem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Satelitarna transmisja danych za  pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomuni-
kacja informacyjna (obejmująca strony www), Telekomunikacja ra-
diowa, Telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za po-
średnictwem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za po-
średnictwem terminali komputerowych, Transmisja i  retransmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna 
przez strony główne w  Internecie [kamery internetowe], Transmisja 
obrazów drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitar-
ną i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitar-
na, Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje ra-
diowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i ob-
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razu, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostęp-
nianie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi 
dostępu do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w za-
kresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi 
informacyjne on-line, związane z  telekomunikacją, Usługi komuni-
kacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania 
drogą kablową i  satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w  za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych 
[telekomunikacja], Usługi online, a  mianowicie przesyłanie wiado-
mości, Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi 
przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi 
przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mia-
nowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefakso-
we, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i  danych, Usługi 
w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsłu-
gi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji ra-
diowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczą-
ce transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w  zakresie prowadzenia 
stacji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii interneto-
wej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i  radiowych, Usługi 
w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Inter-
netu lub innych środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych 
anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wy-
pożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łączno-
ściowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania 
sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wy-
pożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie do-
stępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron in-
ternetowych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomo-
ści i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, 
Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespon-
dencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połą-
czenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowa-
dzone za pomocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym pio-
senkarskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Lo-
sowanie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radiowych, Mon-
taż programów telewizyjnych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż 
taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagry-
wanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji 
i  kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizo-
wanie rozrywki internetowej, radiowej i  telewizyjnej, Organizowa-
nie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu 
wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie i  prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audiotekso-
wych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, kore-
spondencyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spektakli, 
Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Pro-
dukcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja pro-
gramów radiowych i/lub  programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowe-
go, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygoto-
wywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośni-
kach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i muzy-
ki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy 
rozrywkowe, Realizacja programów radiowych [planowanie], Reje-
strowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyj-

nych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycz-
nych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świad-
czenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie 
urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania poka-
zów i  widowisk artystycznych, organizowania zawodów sporto-
wych, Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wi-
dowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magnetowi-
dowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, 
Usługi reporterskie, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi stu-
dia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostęp-
niania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępnia-
nia plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki radio-
wej i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie opracowywania reportaży, 
Usługi w  zakresie produkcji i  organizowania widowisk, spektakli, 
koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakre-
sie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania on-
line, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska mu-
zyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za po-
średnictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i te-
lewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub eduka-
cji, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i reali-
zacja programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radio-
wej, 42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, 
powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Do-
radztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputero-
wego, Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
Dostarczanie i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kon-
trola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie 
komputerowych baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach 
[strony internetowe], Usługi projektowania i dekoracji wnętrz, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane z prognoza-
mi meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypoży-
czanie komputerów, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwa-
terowania, Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kanty-
ny, Kafeterie i  bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Organizowanie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restauracje, 
Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w  pensjonatach, 
Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelo-
we, motelowe, kawiarniane i  restauracyjne, Wynajmowanie po-
mieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na  posiedzenia, 
mityngi, narady, pokazy i  konferencje, Wypożyczanie dystrybuto-
rów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie 
programów komputerowych, Licencjonowanie przedstawień mu-
zycznych, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowa-
nie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelek-
tualnej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie pro-
gramów radiowych i  telewizyjnych [usługi prawne], Licencjono-
wanie praw związanych z  programami, produkcjami i  formatami 
telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne].
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(540) 

(591) ciemnoczerwony, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do  przetwarzania informacji, Aparaty 
do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urządze-
nia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagrywania 
dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski 
kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski oblicze-
niowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków komputerowych, 
Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, Elektroniczne pro-
cesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy kinematograficzne, Fil-
my kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Fil-
my wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla in-
formatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i  taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety magnetyczne 
z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, Kasety wideo z grami, 
Kompaktowe dyski optyczne, Kompaktowe odtwarzacze płyt, Kom-
puterowe monitory ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, 
Komputery, Komputery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki da-
nych, Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Magne-
tyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty 
antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, Maszty radiotelegra-
ficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, Monitory do komputerów, Na-
dajniki bezprzewodowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości 
radiowych, Nadajniki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane 
filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompute-
rowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki 
danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informa-
cji optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki in-
formacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do  ścią-
gnięcia do  telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do  ściągnięcia 
do  telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne cyfrowe nośniki do  nagrywania danych, Zapisane dane, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, ob-
razy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogra-
mowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i  organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i  rucho-
mych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, 
Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy kompute-
rowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, Prze-
nośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do  nagrywania 
dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do systemu ope-
racyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy do rejestra-
cji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządze-
nia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządze-
nia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematyki, 
zwłaszcza muzycznej, w  tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie kom-
puterowe, w  tym oprogramowanie do  pobierania, magazynowania, 
generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, ob-
razów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane lub nagrane no-
śniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, 
Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Formularze (blankiety, druki), Fotografie [wydru-
kowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowa-
ne, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Ka-
talogi, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały drukowa-

ne, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Materiały 
piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adresowe, Na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże 
do papieru lub kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki 
na dokumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe podstawki 
pod kufle do  piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, 
Pocztówki i  widokówki, Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Szyldy z  papieru lub z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne 
do  celów papierniczych lub do  użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 
28 Balony do  zabawy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne 
z  wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), 
Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hote-
lami, Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Ba-
dania i analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności go-
spodarczej, Badanie opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie 
usługi w  dziedzinie reklamy, Franchising, a  mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Im-
plementacja i  stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie 
marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja han-
dlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing dotyczący promocji, 
Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i  prowa-
dzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo han-
dlowe w  zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i  kino-
wych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kino-
wych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Re-
klama billboardowa, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towa-
rów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomu-
nikacji lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama 
i  usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełno-
mocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w  tym promocja dotycząca 
sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem 
przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomo-
ści reklamowych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumen-
tów i  dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu me-
dialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Systematy-
zacja danych w  komputerowych bazach danych, Transkrypcja 
komunikatów i  wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i in-
nych materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w  za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyj-
nych, Usługi handlu online, w ramach których sprzedający wystawia-
ją produkty na  aukcję, a  oferty zgłaszane są  za  pośrednictwem 
internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi me-
nedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamo-
wych, Usługi public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamo-
wych, Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kom-
pilacja komputerowych baz danych, Zarządzanie i administrowanie 
miejscami wystawowymi, Zarządzanie profesjonalną działalnością 
artystyczną, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarzą-
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dzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agen-
cje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie uła-
twień do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa 
czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektroniczna transmi-
sja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, Elek-
troniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale kom-
puterowe i  urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów radio-
wych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja in-
formacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Ko-
munikacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowo-
dowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Ko-
munikacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegra-
ficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych ter-
minali komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sate-
litarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajni-
ków naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyj-
nych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektro-
niczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowego 
we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wortalu interneto-
wego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, 
Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadze-
nie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sa-
telitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interne-
towe (webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie 
danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitar-
ną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych zwią-
zanych z  pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy 
komputera, Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych 
i  telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i  telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja 
informacyjna (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, sate-
litów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony 
główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą 
satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów dro-
gą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i  kablową, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje 
i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do portalu inter-
netowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji 
satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, związane 
z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników 
biznesowych, Usługi nadawania drogą kablową i  satelitarną, Usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, a mianowi-
cie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokonferencji sa-
telitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu 
i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomuni-
kacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunika-
cyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i te-

lefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usłu-
gi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsłu-
gi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radio-
wej i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie obsługi satelitarnej dotyczące 
transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywania do wi-
tryn internetowych, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, Usługi 
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zle-
ceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych 
środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, 
Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów 
sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypoży-
czanie urządzeń służących do  nadawania sygnałów audio, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do  stron internetowych, Zbieranie, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admini-
strowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdo-
we, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za  pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, 
Konkursy muzyczne, w  tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, 
Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów 
kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż progra-
mów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie po-
kazów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, 
Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowa-
dzenie konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audio-
teksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, ko-
respondencyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spektakli, 
Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Pro-
dukcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i  organizowanie widowisk muzycznych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja pro-
gramów radiowych i/lub  programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Programowanie i  sporządzanie programu telewizyjnego i  radiowe-
go, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane 
za  pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygoto-
wywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie  do  pobrania, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie materiałów na  magnetycznych lub optycznych nośnikach da-
nych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radio-
we i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywko-
we, Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie 
na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi agen-
cyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka 
[widowiska], Selekcja i  kompilacja nagrań muzycznych do  rozpo-
wszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez 
parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w  studiach 
nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i  widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczące 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świadczone 
przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi infor-
macyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagry-
wania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi orga-
nizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organi-
zowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizo-
wania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do  prób 
[nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki 
rozrywki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub ob-
razu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi w dzie-
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dzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywa-
nia reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, 
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi w  zakresie wypożyczania taśm i  kaset, Widowiska 
muzyczne, Widowiska muzyczne na  żywo, Widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowi-
ska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i te-
lewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i  realizacja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 
Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo 
w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo kompu-
terowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i opraco-
wywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz danych, 
Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udo-
stępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], Usługi projekto-
wania i  dekoracji wnętrz, Usługi w  zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z  prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie 
i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Domy wy-
poczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i  bufety, Kawiarnie, Motele, 
Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  trans-
portem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pen-
sjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, 
Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedze-
nia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybuto-
rów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożycza-
nie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo 
w  zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie programów 
komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, 
Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie pra-
wami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyj-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programa-
mi, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi 
prawne] .

(111) 358984 (220) 2022 05 31 (210) 543594
(151) 2022 11 21 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF CLASSIC
(540) 

(591) ciemnoczerwony, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do  przetwarzania informacji, Aparaty 
do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urządze-
nia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagrywania 
dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski 
kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski oblicze-
niowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 

z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków komputerowych, 
Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, Elektroniczne pro-
cesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy kinematograficzne, Fil-
my kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Fil-
my wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla in-
formatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i  taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety magnetyczne 
z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, Kasety wideo z grami, 
Kompaktowe dyski optyczne, Kompaktowe odtwarzacze płyt, Kom-
puterowe monitory ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, 
Komputery, Komputery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki da-
nych, Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Magne-
tyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty 
antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, Maszty radiotelegra-
ficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, Monitory do komputerów, Na-
dajniki bezprzewodowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości 
radiowych, Nadajniki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane 
filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompute-
rowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki 
danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informa-
cji optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki in-
formacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do  ścią-
gnięcia do  telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do  ściągnięcia 
do  telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne cyfrowe nośniki do  nagrywania danych, Zapisane dane, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, ob-
razy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogra-
mowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i  organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i  rucho-
mych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, 
Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy kompute-
rowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, Prze-
nośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do  nagrywania 
dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do systemu ope-
racyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy do rejestra-
cji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządze-
nia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządze-
nia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematyki, 
zwłaszcza muzycznej, w  tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie kom-
puterowe, w  tym oprogramowanie do  pobierania, magazynowania, 
generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, ob-
razów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane lub nagrane no-
śniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, 
Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Formularze (blankiety, druki), Fotografie [wydru-
kowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowa-
ne, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Ka-
talogi, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały drukowa-
ne, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Materiały 
piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adresowe, Na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże 
do papieru lub kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki 
na dokumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe podstawki 
pod kufle do  piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, 
Pocztówki i  widokówki, Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Szyldy z  papieru lub z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne 
do  celów papierniczych lub do  użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 
28 Balony do  zabawy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne 
z  wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), 
Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hote-
lami, Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Ba-
dania i analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności go-
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spodarczej, Badanie opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie 
usługi w  dziedzinie reklamy, Franchising, a  mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Im-
plementacja i  stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie 
marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja han-
dlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing dotyczący promocji, 
Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i  prowa-
dzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo han-
dlowe w  zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i  kino-
wych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kino-
wych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Re-
klama billboardowa, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towa-
rów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomu-
nikacji lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama 
i  usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełno-
mocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Rekla-
ma radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w  tym promocja doty-
cząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośred-
nictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania 
wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, Reprodukcja 
dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patrona-
tu medialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Syste-
matyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Transkrypcja 
komunikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, 
Usługi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają pro-
dukty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, 
Usługi impresariów w  działalności artystycznej, Usługi menedżer-
skie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi 
zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypo-
życzanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja kompu-
terowych baz danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wy-
stawowymi, Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bez-
pieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru ra-
diowego i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do wi-
tryn internetowych [isp], Elektroniczna transmisja danych i dokumen-
tów za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywa-
nie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia 
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o  telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i  radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostęp-
nianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja danych 
drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja 
przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kompu-
terowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radiowa, 
Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja 
za  pośrednictwem analogowych i  cyfrowych terminali komputero-
wych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bez-
przewodowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawa-

nie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa 
przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-sa-
telitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do  komputero-
wych baz danych, Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta 
elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elek-
troniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektroniczna, prze-
syłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowego we  własnym 
imieniu i  na  własną rzecz, Prowadzenie wortalu internetowego, 
zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowa-
dzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie 
transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sateli-
tarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy interneto-
we (webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, Prze-
syłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie da-
nych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitar-
ną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych zwią-
zanych z  pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy 
komputera, Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych 
i  telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i  telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja 
informacyjna (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, sate-
litów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony 
główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą 
satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów dro-
gą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i  kablową, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje 
i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do portalu inter-
netowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji 
satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, związane 
z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników 
biznesowych, Usługi nadawania drogą kablową i  satelitarną, Usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, a mianowi-
cie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokonferencji sa-
telitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu 
i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomuni-
kacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunika-
cyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i te-
lefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usłu-
gi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsłu-
gi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radio-
wej i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie obsługi satelitarnej dotyczące 
transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywania do wi-
tryn internetowych, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, Usługi 
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zle-
ceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych 
środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, 
Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów 
sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypoży-
czanie urządzeń służących do  nadawania sygnałów audio, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do  stron internetowych, Zbieranie, 
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opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admini-
strowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdo-
we, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za  pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, 
Konkursy muzyczne, w  tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, 
Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów 
kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż progra-
mów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie po-
kazów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, 
Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowa-
dzenie konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audio-
teksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, 
korespondencyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spekta-
kli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów na  taśmach wideo, Produkcja 
i  dystrybucja filmów, Produkcja i  organizowanie widowisk muzycz-
nych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja 
programów radiowych i/lub  programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Programowanie i  sporządzanie programu telewizyjnego i  radiowe-
go, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane 
za  pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygoto-
wywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie  do  pobrania, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie materiałów na  magnetycznych lub optycznych nośnikach da-
nych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radio-
we i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywko-
we, Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie 
na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi agen-
cyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka 
[widowiska], Selekcja i  kompilacja nagrań muzycznych do  rozpo-
wszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez 
parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w  studiach 
nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i  widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczące 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące 
wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świadczone 
przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi infor-
macyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagry-
wania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi orga-
nizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organi-
zowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizo-
wania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do  prób 
[nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki 
rozrywki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub ob-
razu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi w dzie-
dzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywa-
nia reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, 
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi w  zakresie wypożyczania taśm i  kaset, Widowiska 
muzyczne, Widowiska muzyczne na  żywo, Widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowi-
ska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i te-
lewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i  realizacja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 
Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo 
w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo kompu-
terowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i opraco-
wywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Monitoring syste-

mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz danych, 
Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udo-
stępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], Usługi projekto-
wania i  dekoracji wnętrz, Usługi w  zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z  prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie 
i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Domy wy-
poczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i  bufety, Kawiarnie, Motele, 
Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  trans-
portem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pen-
sjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, 
Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedze-
nia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybuto-
rów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożycza-
nie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo 
w  zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie programów 
komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, 
Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie pra-
wami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyj-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programa-
mi, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi 
prawne] .

(111) 358985 (220) 2022 07 29 (210) 545696
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) KOŁODZIEJ TOMASZ WEŹ GRYZA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEŹ GRYZA PIZZERIA
(540) 

(531) 05 .11 .05, 08 .07 .04, 26 .01 .06, 26 .01 .16, 26 .01 .02, 26 .13 .25, 
27 .05 .01, 27 .05 .11
(510), (511) 43 Pizzerie, Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Restauracje oferujące dania na  wynos, Przygotowywanie posiłków 
i napojów .

(111) 358986 (220) 2022 08 10 (210) 546029
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konto z Lwem Eko
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Finansowe 
usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w  zakresie wypłacania 
środków pieniężnych, Finansowe usługi bankowe w zakresie wpłaca-
nia środków pieniężnych, Usługi bankowe i finansowe, Bankowe usługi 
rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Tele-
foniczne usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne 
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym transfe-
rem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont 
bankowych, Usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, Zauto-
matyzowane usługi bankowe związane z transakcjami za pomocą kart 
obciążeniowych, Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzo-
wane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredy-
towych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart 
debetowych, Usługi finansowe świadczone przy użyciu kart, Usługi 
finansowe i  monetarne, Usługi finansowe świadczone za  pośrednic-
twem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi finansowe świadczone 
za  pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone 
przez Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kre-
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dytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi 
finansowe związane z  kartami kredytowymi, Usługi finansowe zwią-
zane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, Usługi finansowe 
związane z  kupnem i  handlem towarami, Bankowość internetowa, 
Elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [ban-
kowość internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart 
kredytowych, Emisja kart kredytowych i  debetowych, Obsługa kart 
do  transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych, Obsługa kart 
kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredyto-
wych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debe-
towych i elektronicznych kart płatniczych, Wydawanie kart kredyto-
wych, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, Usługi doradcze 
finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, 
Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, Usługi pośred-
nictwa finansowego, Transakcje gotówkowe i  transakcje walutowe, 
Usługi walutowe, Wymiana walutowa, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z dzia-
łalnością bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 42 
Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja, konserwacja i  aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputero-
wego, Pisanie i  projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i  opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramo-
wania bazy danych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań 
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
komputerowe do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adapta-
cja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania 
komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie 
i  utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i  utrzymywanie wi-
tryn internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego .

(111) 358987 (220) 2022 04 23 (210) 542308
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) Amka Health & Beauty International Limited, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) PLAYGIRL
(510), (511) 3 Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Środki 
do  czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, 
Preparaty wybielające i inne substancje do użytku w praniu, Prepa-
raty do polerowania, Substancje do szorowania, Kosmetyki nielecz-
nicze i  preparaty toaletowe, Nielecznicze środki do  mycia zębów, 
Środki ścierne i  polerskie, Środki czyszczące do  celów gospodar-
stwa domowego .

(111) 358988 (220) 2022 04 25 (210) 542343
(151) 2022 10 21 (441) 2022 06 27
(732) BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM, Górki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOVINO ENERGY mieszanka paszowa zmniejszająca ryzyko 
wystąpienia ketozy BOFERM
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały, zielony, jasnozielony, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .17 .99, 03 .04 .02, 25 .05 .01, 25 .01 .01
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły weterynaryjne takie jak leki we-
terynaryjne, dodatki antybiotykowe do  pasz dla zwierząt, Dodatki 
do  paszy dla zwierząt do  celów medycznych, dodatki suplemen-

tujące dietę zwierząt, mineralne suplementy diety, 31 Karmy dla 
zwierząt gospodarskich i  domowych, Pasze, mieszanki paszowe, 
Koncentraty i  superkoncentraty paszowe, Prenuksy paszowe, Wap-
no do  pasz, Śruty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki 
do  pasz nie  do  celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzy-
wa, zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, 
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji 
importowo-eksportowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i  zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży 
w  sklepach i/lub  hurtowniach oraz za  pośrednictwem strony inter-
netowej towarów takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki 
weterynaryjne, suplementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mie-
szanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy paszowe dla zwie-
rząt, dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne, Ziarna jako nasiona i zboże, żywe zwierzęta, organizmy do ho-
dowli, żywy drób, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi 
w zakresie organizacji pokazów, wystaw i  targów w celach handlo-
wych i promocyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi badania rynku .

(111) 358989 (220) 2022 06 10 (210) 544008
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) GÓRNIAK DAWID GOLDEN GATE NIERUCHOMOŚCI, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN GATE NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 .15 .22, 24 .01 .05, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości .

(111) 358990 (220) 2022 06 30 (210) 544623
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CCF1
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czysz-
czące, Detergenty, Detergenty do  muszli klozetowych, Detergen-
ty do  użytku domowego, Detergenty do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Detergenty do  zmywarek w  postaci żelu, Detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym 
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, Mie-
szaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płyn-
ne detergenty do zmywarek, Płyny do czyszczenia, Płyny do szoro-
wania, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty 
czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek, 
Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia pod-
łóg, Preparaty do  czyszczenia szkła, Preparaty do  oczyszczania rur 
odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do udrażniania 
rur, Preparaty do przetykania zlewu, Proszki do polerowania, Środ-
ki czyszczące do  użytku domowego, Środki czyszczące w  sprayu 
do użytku domowego, Środki do czyszczenia toalet, Środki do usu-
wania kamienia, Substancje do  szorowania, Wybielacz do  użytku 
domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet, Preparaty 
wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty 
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ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące, Środki czyszczące 
do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usu-
wania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
Preparaty do  czyszczenia tkanin, Preparaty do  pielęgnacji tkanin, 
Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy, Środki 
do  usuwania rdzy, Zmiękczanie tkanin (Środki do-), Środki usztyw-
niające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], Środki 
wygładzające i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające do ce-
lów pralniczych, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Prepa-
raty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania 
pleśni, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Środki chwa-
stobójcze, Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, 
Środki bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do użytku do-
mowego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin .

(111) 358991 (220) 2022 06 30 (210) 544627
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATMAT
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czysz-
czące, Detergenty, Detergenty do  muszli klozetowych, Detergenty 
do  użytku domowego, Detergenty do  użytku w  gospodarstwie do-
mowym, Detergenty do  zmywarek w  postaci żelu, Detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, Detergenty w  piance, Detergenty w  stanie stałym o  prze-
dłużonym uwalnianiu do  udrażniania rur kanalizacyjnych, Mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mie-
szanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płynne detergenty 
do  zmywarek, Płyny do  czyszczenia, Płyny do  szorowania, Preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty czyszczą-
ce do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do piekar-
ników, Preparaty czyszczące w  postaci pianek, Preparaty czyszczące 
do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czysz-
czenia szkła, Preparaty do  oczyszczania rur odpływowych, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania 
zlewu, Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku domowe-
go, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czysz-
czenia toalet, Środki do usuwania kamienia, Substancje do szorowania, 
Wybielacz do użytku domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do my-
cia toalet, Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku do-
mowego, Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące, 
Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czysz-
czące do usuwania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego, Preparaty do czyszczenia tkanin, Preparaty do pielęgnacji tka-
nin, Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy, Środki 
do usuwania rdzy, Zmiękczanie tkanin (Środki do-), Środki usztywniające 
i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], Środki wygładzają-
ce i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające do celów pralniczych, 
5 Preparaty chemiczne do  zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne 
do  zwalczania szkodników, Preparaty do  zwalczania pleśni, Preparaty 
grzybobójcze do  użytku domowego, Środki chwastobójcze, Środki 
grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakteriobój-
cze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do  użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin .

(111) 358992 (220) 2022 05 13 (210) 543007
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASTILAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Leki dla 
ludzi, Leki ziołowe, Leki wzmacniające, Leki przeciwgorączkowe, Leki 
do wszczepiania, Witaminy, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Suple-
menty diety, Dietetyczne środki spożywcze, Substancje dietetyczne, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Środki bakteriobójcze i  preparaty bakteriologiczne do  ce-
lów medycznych i  weterynaryjnych, Produkty biologiczne do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, Szczepionki, Suro-
wice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do użyt-

ku medycznego, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny 
farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty 
weterynaryjne, Produkty chemiczne do celów medycznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczni-
czych, Napoje, zioła, napary lecznicze, Produkty kosmetyczne o dzia-
łaniu leczniczym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, Implanty 
chirurgiczne składające się z  żywych tkanek, Aerozole chłodzące 
do  celów medycznych, Preparaty bakteryjne do  celów medycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Biologiczne kultury tkankowe do ce-
lów medycznych, Chusteczki do  celów medycznych, Gaza opatrun-
kowa, Gazy do  celów medycznych, Gąbka do  ran, Kompresy, Plastry 
samoprzylepne, Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, 
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Preparaty wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikro-
elementy, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, Su-
plementy mineralne do żywności, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Lecznicze dodatki do  żywności, Dietetyczna żywność do  celów me-
dycznych, Żywność dietetyczna do  celów leczniczych, Suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do  celów 
medycznych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Diete-
tyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i sub-
stancje do  celów leczniczych lub weterynaryjnych, Suplementy die-
ty dla ludzi, 10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty 
medyczne, Rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aplikatory ban-
daży, Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, Bransolety do  celów medycznych, Ręczne spraye 
do celów medycznych, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Inha-
latory, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, Bandaże elastyczne, 
Bandaże gipsowe, Butelki dla niemowląt, Smoczki do butelek dla nie-
mowląt, Gorsety do celów leczniczych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, 
Igły co  celów medycznych, Inkubatory dla noworodków, Inkubatory 
medyczne, Irygatory do celów medycznych, Irygatory do wstrzykiwań, 
Butelki do karmienia dzieci i niemowląt, Kompresory stosowane w chi-
rurgii, Lekarskie przyborniki, Łyżki do leków, Pojemniki do aplikowania 
leków, Nici chirurgiczne, Opaski gipsowe, Opaski podtrzymujące, Opa-
ski usztywniające stawy, Opaski, bandaże przepuklinowe, Poduszki 
do celów leczniczych, Przyborniki na instrumenty chirurgiczne, Przy-
borniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, Rozpylacze do ce-
lów leczniczych, Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, Smoczki 
dziecięce, Strzykawki do  celów medycznych, Strzykawki do  cewki 
moczowej, Strzykawki do użytku medycznego, Strzykawki do zastrzy-
ków, Strzykawki domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Strzykawki 
podskórne, Szczoteczki do czyszczenia języka, Szczoteczki do czysz-
czenia wgłębień ciała, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termo-
elektryczne kompresy stosowane w  chirurgii, Termometry do  celów 
medycznych, Zamknięcia do butelek do karmienia, Igły do zszywania, 
Materiały do zszywania, Okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 358993 (220) 2022 06 04 (210) 543746
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) MIODUSZEWSKI ADAM, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 4 Parafina .
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(111) 358994 (220) 2022 06 24 (210) 544428
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) KAMIŃSKI KRYSTIAN, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) willast
(510), (511) 3 Perfumy, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Woda 
kolońska, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież .

(111) 358995 (220) 2022 05 11 (210) 542949
(151) 2022 10 20 (441) 2022 06 27
(732) GRISI HNOS ., S .A . DE C .V ., Amores (MX)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRISI
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 3 Mydła w płynie i w postaci stałej, szampony do włosów, 
odżywki do  włosów, żele do  włosów, kremy do  twarzy i  ciała, żele 
do ciała, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy 
do włosów, pasty do zębów .

(111) 358996 (220) 2022 06 03 (210) 543705
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP SCIENCE
(540) 

(531) 26 .13 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za  pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Two-
rzenie [opracowywanie] podcastów .

(111) 358997 (220) 2022 06 03 (210) 543706
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTROFAZA
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, szary
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za  pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Two-
rzenie [opracowywanie] podcastów .

(111) 358998 (220) 2022 06 03 (210) 543708
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREATORIUM com

(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sklepów detalicznych w  branży 
odzieżowej, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
40 Drukowanie, na  zamówienie, nazw firm oraz logo na  towarach 
osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych .

(111) 358999 (220) 2022 05 31 (210) 543579
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) COOL BEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) It’s bean!
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 05 .09 .19, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 29 Nabiał 
i substytuty nabiału, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety .

(111) 359000 (220) 2022 05 31 (210) 543590
(151) 2022 11 14 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF ON
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty 
do  rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urzą-
dzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagry-
wania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video 
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków 
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ki-
nematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysun-
kowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, In-
terfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety 
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofo-
nowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompak-
towe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste, 
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki da-
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nych, płyty (dyski) z  nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, 
Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikro-
fony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodo-
we, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki 
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane no-
śniki magnetyczne i  optyczne zawierające komputerowe bazy da-
nych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych ma-
gnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji optycz-
ne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki infor-
macji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofonicz-
ne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, DVD 
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, w tym 
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy 
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w  tym oprogramo-
wanie do  pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i rucho-
mych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, 
Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy kompu-
terowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, 
Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do  nagry-
wania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Ra-
dia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do syste-
mu operacyjnego, nagrane, Taśmy do  nagrywania dźwięku, Taśmy 
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizato-
ry, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Urządzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji 
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej 
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwięko-
we, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogra-
mowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i  organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radio-
we, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, 
Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalen-
darze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty 
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, Materiały do mo-
delowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i go-
spodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety archi-
tektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy, 
Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Pa-
pier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Perio-
dyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i  widokówki, 
Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rekla-
mowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub 
z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zaba-
wy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne z  wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, 
Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i  eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy 
w  zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i  telewizyjne, Badania 
i  analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, Badanie opinii, Badania rynku do  celów reklamowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsulta-
cje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalno-
ści gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzi-
nie marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja 
handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
Kompilacja i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych 

baz danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z  reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Pośrednictwo handlowe w  zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produk-
cja nagrań wideo do  celów reklamowych, Produkcja reklam radio-
wych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i  marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Pro-
wadzenie aukcji za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardo-
wa, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofero-
wanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie inte-
resów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakre-
sie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-
kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamo-
wych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i doku-
mentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Syste-
matyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i  innych materiałów rekla-
mowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu on-
line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a oferty zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi organi-
zacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, 
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hote-
lami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz da-
nych, Zarządzanie i  administrowanie miejscami wystawowymi, Za-
rządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna 
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i  dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie 
danych i  dokumentów przez terminale komputerowe i  urządzenia 
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostęp-
nianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja da-
nych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Ko-
munikacja za  pośrednictwem analogowych i  cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sa-
telitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat 
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadaj-
ników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów trans-
misyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i  skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i  usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we  własnym imie-
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niu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadze-
nie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych po-
przez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różne-
go rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie dalej 
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, 
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektro-
nicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wia-
domości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofo-
nia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Roz-
powszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych transmito-
wanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomuni-
kacja za  pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za  pośrednic-
twem terminali komputerowych, Transmisja i  retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obra-
zów drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną 
i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe 
i  telewizyjne, w  tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i  obrazu, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie 
stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu 
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyj-
ne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitar-
nej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą kablo-
wą i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 
Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowa-
dzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i  obrazu, Usługi przesyłania głosu, 
Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pomocą sieci 
światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sie-
ci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, Usługi w  zakresie obsługi i  najmu sprzętu 
do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, 
Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku 
lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi w  zakresie przekierowywania do  witryn interneto-
wych, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, Usługi w  zakresie 
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przy-
woławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków 
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypo-
życzanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostę-
pu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sy-
gnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypo-
życzanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wy-
jazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, 
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyj-
nego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych 
środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez 
telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Mon-

taż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, 
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i  prowadzenie pokazów, konferencji i  kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, ra-
diowej i  telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyj-
nych, internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie pro-
gramów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach 
wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie wi-
dowisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na  potrzeby ra-
diowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyj-
nych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmo-
wa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia 
nadawane za  pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia 
plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, 
Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online nie  do  pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, Publikowanie materiałów na  magnetycznych lub optycznych 
nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów 
i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych [planowanie], 
Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporter-
skie usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewi-
zyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycz-
nych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świad-
czenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie 
urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania poka-
zów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, 
Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamo-
we, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych 
i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowi-
ska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na  taśmach magnetowido-
wych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usłu-
gi reporterskie, Usługi studia do  prób [nagrywanie], Usługi studia 
nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania 
plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej 
i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie opracowywania reportaży, Usługi 
w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów 
i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji 
widowisk na  żywo, Usługi w  zakresie publikowania online, Usługi 
w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Wido-
wiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem 
telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zaba-
wy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie roz-
rywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowanie 
stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, projektowanie, 
wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w  zakresie opro-
gramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo komputerowe, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i  opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych 
lub dokumentów na  formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie da-
nych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz danych, 
Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Udostępnianie miejsca na  serwerach [strony internetowe], Usługi 
projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywi-
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rusowej, Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypo-
życzanie i  hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary 
szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, 
Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety, Kawiarnie, 
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwa-
cja miejsc w  pensjonatach, Rezerwacje kwater na  pobyt czasowy, 
Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyj-
ne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie 
sal na  posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i  konferencje, Wypoży-
czanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji prze-
nośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjono-
wanie programów komputerowych, Licencjonowanie przedstawień 
muzycznych, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowa-
nie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie programów 
radiowych i  telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z programami, produkcjami i  formatami telewizyjnymi, 
wideo i radiowymi [usługi prawne] .

(111) 359001 (220) 2022 05 31 (210) 543591
(151) 2022 11 14 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO RMF 24
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 27 .07 .01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty 
do  rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urzą-
dzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagry-
wania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video 
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków 
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ki-
nematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysun-
kowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, In-
terfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety 
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofo-
nowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompak-
towe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste, 
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z  nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, 
Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikro-
fony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodo-
we, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki 
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane no-
śniki magnetyczne i  optyczne zawierające komputerowe bazy da-
nych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych ma-
gnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji optycz-
ne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki infor-
macji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofonicz-

ne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, DVD 
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, w tym 
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy 
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w  tym oprogramo-
wanie do  pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i rucho-
mych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, 
Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy kompu-
terowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, 
Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do  nagry-
wania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Ra-
dia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do syste-
mu operacyjnego, nagrane, Taśmy do  nagrywania dźwięku, Taśmy 
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizato-
ry, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Urządzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji 
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej 
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwięko-
we, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogra-
mowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i  organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radio-
we, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, 
Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalen-
darze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty 
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, Materiały do mo-
delowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i go-
spodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety archi-
tektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy, 
Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Pa-
pier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Perio-
dyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i  widokówki, 
Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rekla-
mowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub 
z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zaba-
wy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne z  wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, 
Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i  eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy 
w  zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i  telewizyjne, Badania 
i  analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, Badanie opinii, Badania rynku do  celów reklamowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsulta-
cje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalno-
ści gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzi-
nie marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja 
handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
Kompilacja i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych 
baz danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z  reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Pośrednictwo handlowe w  zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produk-
cja nagrań wideo do  celów reklamowych, Produkcja reklam radio-
wych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i  marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Pro-
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wadzenie aukcji za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardo-
wa, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofero-
wanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie inte-
resów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakre-
sie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-
kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamo-
wych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i doku-
mentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Syste-
matyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i  innych materiałów rekla-
mowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu on-
line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a oferty zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi organi-
zacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, 
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hote-
lami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz da-
nych, Zarządzanie i  administrowanie miejscami wystawowymi, Za-
rządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna 
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i  dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie 
danych i  dokumentów przez terminale komputerowe i  urządzenia 
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostęp-
nianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja da-
nych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Ko-
munikacja za  pośrednictwem analogowych i  cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sa-
telitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat 
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadaj-
ników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów trans-
misyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i  skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i  usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we  własnym imie-
niu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadze-
nie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych po-
przez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różne-
go rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie dalej 
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, 
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektro-
nicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wia-
domości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 

Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofo-
nia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Roz-
powszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych transmito-
wanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomuni-
kacja za  pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za  pośrednic-
twem terminali komputerowych, Transmisja i  retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obra-
zów drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną 
i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe 
i  telewizyjne, w  tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i  obrazu, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie 
stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu 
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyj-
ne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitar-
nej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą kablo-
wą i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 
Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowa-
dzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i  obrazu, Usługi przesyłania głosu, 
Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pomocą sieci 
światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sie-
ci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, Usługi w  zakresie obsługi i  najmu sprzętu 
do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, 
Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku 
lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi w  zakresie przekierowywania do  witryn interneto-
wych, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, Usługi w  zakresie 
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przy-
woławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków 
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypo-
życzanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostę-
pu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sy-
gnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypo-
życzanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wy-
jazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, 
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyj-
nego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych 
środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez 
telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Mon-
taż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, 
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i  prowadzenie pokazów, konferencji i  kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, ra-
diowej i  telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyj-
nych, internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
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Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie pro-
gramów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach 
wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie wi-
dowisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na  potrzeby ra-
diowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyj-
nych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmo-
wa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia 
nadawane za  pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia 
plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, 
Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online nie  do  pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, Publikowanie materiałów na  magnetycznych lub optycznych 
nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów 
i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych [planowanie], 
Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporter-
skie usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewi-
zyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycz-
nych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świad-
czenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie 
urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania poka-
zów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, 
Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamo-
we, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych 
i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowi-
ska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na  taśmach magnetowido-
wych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usłu-
gi reporterskie, Usługi studia do  prób [nagrywanie], Usługi studia 
nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania 
plików audio i  video on-line, Usługi w  dziedzinie rozrywki radiowej 
i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie opracowywania reportaży, Usługi 
w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów 
i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji 
widowisk na  żywo, Usługi w  zakresie publikowania online, Usługi 
w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Wido-
wiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem 
telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i  widowiska muzyczne, 
Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i  telewizyjnych, 
Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja programów ra-
diowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowa-
nie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, projektowanie, 
wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w  zakresie opro-
gramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo komputerowe, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i  opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych 
lub dokumentów na  formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie da-
nych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz danych, 
Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Udostępnianie miejsca na  serwerach [strony internetowe], Usługi 
projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej, Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypo-
życzanie i  hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary 
szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, 
Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety, Kawiarnie, 
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwa-
cja miejsc w  pensjonatach, Rezerwacje kwater na  pobyt czasowy, 
Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i  restaura-
cyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowa-
nie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypo-
życzanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji 

przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urzą-
dzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjono-
wanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie 
własności intelektualnej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjo-
nowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw związanych z  programami, produkcjami i  for-
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne] .

(111) 359002 (220) 2022 05 31 (210) 543595
(151) 2022 11 21 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF CLASSIC
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty 
do  rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urzą-
dzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagry-
wania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video 
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków 
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ki-
nematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysun-
kowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, In-
terfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety 
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofo-
nowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompak-
towe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste, 
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z  nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, 
Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikro-
fony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodo-
we, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki 
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane no-
śniki magnetyczne i  optyczne zawierające komputerowe bazy da-
nych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych ma-
gnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji optycz-
ne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki infor-
macji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofonicz-
ne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, DVD 
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, w tym 
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy 
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w  tym oprogramo-
wanie do  pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i rucho-
mych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, 
Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy kompu-
terowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, 
Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do  nagry-
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wania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Ra-
dia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do syste-
mu operacyjnego, nagrane, Taśmy do  nagrywania dźwięku, Taśmy 
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizato-
ry, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Urządzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji 
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej 
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwięko-
we, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogra-
mowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i  organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radio-
we, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, 
Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalen-
darze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty 
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, Materiały do mo-
delowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i go-
spodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety archi-
tektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy, 
Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Pa-
pier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Perio-
dyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i  widokówki, 
Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rekla-
mowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub 
z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zaba-
wy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne z  wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, 
Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i  eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy 
w  zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i  telewizyjne, Badania 
i  analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, Badanie opinii, Badania rynku do  celów reklamowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsulta-
cje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalno-
ści gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzi-
nie marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja 
handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
Kompilacja i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych 
baz danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z  reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Pośrednictwo handlowe w  zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produk-
cja nagrań wideo do  celów reklamowych, Produkcja reklam radio-
wych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i  marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Pro-
wadzenie aukcji za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardo-
wa, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofero-
wanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie inte-
resów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakre-
sie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-

kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamo-
wych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i doku-
mentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Syste-
matyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i  innych materiałów rekla-
mowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu on-
line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi organi-
zacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, 
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hote-
lami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz da-
nych, Zarządzanie i  administrowanie miejscami wystawowymi, Za-
rządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna 
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [isp], Elektroniczna transmisja danych i  dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie 
danych i  dokumentów przez terminale komputerowe i  urządzenia 
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostęp-
nianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja da-
nych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Ko-
munikacja za  pośrednictwem analogowych i  cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sa-
telitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat 
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadaj-
ników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów trans-
misyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i  skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i  usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we  własnym imie-
niu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadze-
nie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych po-
przez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różne-
go rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie dalej 
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, 
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektro-
nicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wia-
domości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofo-
nia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Roz-
powszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych transmito-
wanych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomuni-
kacja za  pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
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radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za  pośrednic-
twem terminali komputerowych, Transmisja i  retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obra-
zów drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną 
i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe 
i  telewizyjne, w  tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i  obrazu, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie 
stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu 
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyj-
ne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitar-
nej dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą kablo-
wą i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 
Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowa-
dzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i  obrazu, Usługi przesyłania głosu, 
Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pomocą sieci 
światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sie-
ci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, Usługi w  zakresie obsługi i  najmu sprzętu 
do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, 
Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku 
lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi w  zakresie przekierowywania do  witryn interneto-
wych, Usługi w  zakresie telefonii internetowej, Usługi w  zakresie 
transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przy-
woławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków 
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypo-
życzanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostę-
pu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sy-
gnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypo-
życzanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie, 
opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wy-
jazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, 
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyj-
nego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych 
środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez 
telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Mon-
taż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, 
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i  prowadzenie pokazów, konferencji i  kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, ra-
diowej i  telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyj-
nych, internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie 
programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów na ta-
śmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizo-
wanie widowisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na po-
trzeby radiowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów 
telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja ra-
diowa, filmowa i  telewizyjna, Programowanie i  sporządzanie pro-
gramu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycz-
nych, Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, 
Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie programów radiowych, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elek-

troniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne 
online nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycz-
nych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Pu-
blikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informa-
cyjne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja programów radio-
wych [planowanie], Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże foto-
graficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów 
radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kom-
pilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłumacze-
nia, Udostępnianie urządzeń w  studiach nagrań, Usługi dotyczące 
organizowania pokazów i  widowisk artystycznych, organizowania 
zawodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi fe-
stiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach 
magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebi-
scytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki 
radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do  prób [nagrywanie], 
Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi 
udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania reportaży, 
Usługi w  zakresie produkcji i  organizowania widowisk, spektakli, 
koncertów i  imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w  za-
kresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi w  zakresie wypożyczania taśm i  kaset, Widowiska 
muzyczne, Widowiska muzyczne na  żywo, Widowiska nadawane 
za  pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i  wi-
dowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji ra-
diowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozryw-
ki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowy-
wanie i  realizacja programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi 
produkcji radiowej, 42 Administrowanie stronami internetowymi, 
Aktualizacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, 
konserwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, Analiza syste-
mów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Dostarczanie i  opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyski-
wanie komputerowych baz danych, Prognozowanie pogody, Projek-
towanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca na  serwe-
rach [strony internetowe], Usługi projektowania i  dekoracji wnętrz, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane z progno-
zami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypo-
życzanie komputerów, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje za-
kwaterowania, Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, 
Kantyny, Kafeterie i  bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizo-
wanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restaura-
cje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelo-
we, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, 
narady, pokazy i  konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
namiotów, Wypożyczanie urządzeń do  gotowania, 45 Doradztwo 
w  zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie programów 
komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Li-
cencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw do-
men, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarzą-
dzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych 
i  telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z  programami, produkcjami i  formatami telewizyjnymi, wideo i  ra-
diowymi [usługi prawne] .
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(111) 359003 (220) 2022 02 03 (210) 539446
(151) 2022 06 21 (441) 2022 02 28
(732) MAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAWAMED
(540) 

(591) zielony
(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 Jachty.

(111) 359004 (220) 2022 06 15 (210) 544150
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BIELSKI MACIEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UGOT2BESTRONG
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.02, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i  rekreacyjne, 
Udzielanie informacji związanych z  ćwiczeniami fizycznymi za  po-
średnictwem strony internetowej online, Szkolenia sportowe, Usłu-
gi klubów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fit-
ness, Usługi fitness klubów, Usługi klubów zdrowia i klubów spraw-
ności fizycznej [fitness klub], Treningi zdrowotne i  treningi fitness, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Kursy szko-
leniowe dotyczące zajęć sportowych, Usługi siłowni, Usługi siłowni 
związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za  pomocą portalu on-line, Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness].

(111) 359005 (220) 2022 05 31 (210) 543596
(151) 2022 11 21 (441) 2022 07 18
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF 24
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty 
do  rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urzą-

dzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagry-
wania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video 
CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków 
komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ki-
nematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysun-
kowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, In-
terfejsy, Interfejsy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety 
audio, Kasety dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofo-
nowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompak-
towe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste, 
Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z  nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, 
Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikro-
fony, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodo-
we, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki 
do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane no-
śniki magnetyczne i  optyczne zawierające komputerowe bazy da-
nych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych ma-
gnetyczne, Nośniki do  rejestracji dźwięku, Nośniki informacji 
optyczne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki in-
formacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ścią-
gnięcia do  telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do  ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, 
obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym opro-
gramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwa-
rzania i  organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier kompute-
rowych, Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy 
komputerowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyj-
nego, Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do na-
grywania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy 
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizato-
ry, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Urządzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji 
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej 
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwięko-
we, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogra-
mowanie komputerowe, w  tym oprogramowanie do  pobierania, 
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radio-
we, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, 
Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, Kalen-
darze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty 
muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, Materiały do mode-
lowania, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospo-
darstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architekto-
niczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
Notatniki [notesy], Notesy, Noże do  papieru lub kartonu, Obrazy, 
Ochronne okładki na książki, Okładki na  dokumenty, Papeterie, Pa-
pier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Perio-
dyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i  widokówki, 
Prospekty, Przybory do  pisania, Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rekla-
mowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub 
z  tektury lub z  kartonu, Taśmy samoprzylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zaba-
wy, Karty do  gry, Gry planszowe, Gry przenośne z  wyświetlaczami 
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ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, 
Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i  eksportowe, Agencje informacji handlowej, Analizy 
w  zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i  telewizyjne, Badania 
i  analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, Badanie opinii, Badania rynku do  celów reklamowych, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzi-
nie marketingu, Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja 
handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
Kompilacja i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych 
baz danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z  reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Pośrednictwo handlowe w  zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produk-
cja nagrań wideo do  celów reklamowych, Produkcja reklam radio-
wych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Prowadze-
nie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Prowadze-
nie domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Rekla-
ma i  promocja sprzedaży dotyczące towarów i  usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektro-
niczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamowe, Re-
klama kinowa, Reklama online za  pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich i  prowadzenie intere-
sów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie 
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-
kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamo-
wych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i doku-
mentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Syste-
matyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i  innych materiałów rekla-
mowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu 
online, w  ramach których sprzedający wystawiają produkty na  au-
kcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impre-
sariów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi orga-
nizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, 
Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hote-
lami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Zarządzanie i  kompilacja komputerowych baz 
danych, Zarządzanie i  administrowanie miejscami wystawowymi, 
Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna 
poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [isp], Elektroniczna transmisja danych i  dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie 
danych i  dokumentów przez terminale komputerowe i  urządzenia 
elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostęp-
nianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja da-
nych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komu-

nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Ko-
munikacja za  pośrednictwem analogowych i  cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sa-
telitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat 
roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadaj-
ników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów trans-
misyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i  skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i  usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we  własnym imie-
niu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, Prowadze-
nie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych po-
przez Internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różnego 
rodzaju na  adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie dalej 
wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, 
Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektro-
nicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiado-
mości, Przesyłanie wiadomości za  pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radiofo-
nia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Roz-
powszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro-
falowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja 
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, Te-
lekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obej-
mująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja 
za  pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, 
telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za  pośrednictwem poczty 
elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem termi-
nali komputerowych, Transmisja i  retransmisja programów radio-
wych i  telewizyjnych, Transmisja na  żywo dostępna przez strony 
główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów dro-
gą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablową, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje 
i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do portalu in-
ternetowego, Usługi emisji satelitarnej w  zakresie rozrywki, Usługi 
emisji satelitarnej w  zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, 
związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użyt-
kowników biznesowych, Usługi nadawania drogą kablową i satelitar-
ną, Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokon-
ferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazy-
wania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej 
telekomunikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi te-
lekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi 
teleksowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obra-
zu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usłu-
gi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie 
do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi sateli-
tarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie prze-
kierowywania do  witryn internetowych, Usługi w  zakresie telefonii 
internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, 
Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, 
Internetu lub innych środków elektronicznych, Wynajem odbior-
czych anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunika-
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cyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputero-
wej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów 
łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do  przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń 
do  przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących 
do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Wypożyczanie zestawów do  nadawania satelitarnego, 
Zapewnianie dostępu do  blogów internetowych, Zapewnianie do-
stępu do stron internetowych, Zbieranie, opracowywanie i przekazy-
wanie wiadomości i  informacji, 41 Administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, In-
teraktywne i  korespondencyjne kursy i  sesje, prowadzone on-line 
za  pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci kom-
puterowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy 
muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, Kursy szko-
leniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów kino-
wych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów 
radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm dźwięko-
wych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko-
wych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie i  prowadzenie pokazów, 
konferencji i  kongresów, Organizowanie i  prowadzenie seminariów, 
Organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, Orga-
nizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
czasu wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadze-
nie konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audiotekso-
wych, Organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, kore-
spondencyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spektakli, 
Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Pro-
dukcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i  organizowanie widowisk muzycznych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja pro-
gramów radiowych i/lub  programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Programowanie i  sporządzanie programu telewizyjnego i  radiowe-
go, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygo-
towywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elek-
tronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie elektroniczne online nie  do  pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radio-
we programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych [plano-
wanie], Rejestrowanie na  taśmach video, Reportaże fotograficzne, 
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub 
telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i  kompilacja nagrań 
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, 
Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostęp-
nianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania 
pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sporto-
wych, Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wi-
dowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na  taśmach magnetowi-
dowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów 
muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radio-
wej, Usługi reporterskie, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi 
studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udo-
stępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostęp-
niania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki ra-
diowej i  telewizyjnej, Usługi w  zakresie opracowywania reportaży, 
Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, kon-
certów i  imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w  zakresie 
produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania online, 
Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, 
Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzycz-
ne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i  telewizyj-

nych, Zabawy zorganizowane z  zakresu rozrywki lub edukacji, Do-
starczanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i  realizacja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 
Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo 
w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo kom-
puterowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradz-
two w  zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarczanie 
i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Od-
zyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów kom-
puterowych, Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach [strony interne-
towe], Usługi projektowania i  dekoracji wnętrz, Usługi w  zakresie 
ochrony antywirusowej, Usługi związane z prognozami meteorolo-
gicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie kompu-
terów, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura i  agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie 
i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i  transportem, Organizowanie obozów waka-
cyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restauracje, Restauracje sa-
moobsługowe, Rezerwacja miejsc w  pensjonatach, Rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelo-
we, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na po-
byt czasowy, Wynajmowanie sal na  posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i  konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, 
Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, 
Wypożyczanie urządzeń do  gotowania, 45 Doradztwo w  zakresie 
własności intelektualnej, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowa-
nie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawa-
mi autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyj-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z progra-
mami, produkcjami i  formatami telewizyjnymi, wideo i  radiowymi 
[usługi prawne] .

(111) 359006 (220) 2022 04 22 (210) 542255
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) LASERCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lasercare KOSMETYKA LASEROWA
(540) 

(591) niebieski, jasnoróżowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .19, 01 .15 .15, 
26 .04 .03, 26 .04 .06
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w  zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi kosmetyczne .

(111) 359007 (220) 2022 02 08 (210) 539630
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) SEREDA KAROLINA, Dęblin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Svitanye
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki do  makijażu twarzy, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do sa-
moopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Ko-
smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funk-
cjonalne, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, 
Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
nielecznicze i  preparaty toaletowe, Kosmetyki przeznaczone do  su-
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chej skóry, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające 
[kosmetyki], Baza podkładowa do  paznokci [kosmetyki], Błyszczyki 
do  ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizują-
ce, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, 
Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki upiększające, Kosmety-
ki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
w formie żeli, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci pły-
nów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do  ciała [kosmetyki], Kremy do  pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
do  twarzy [kosmetyki], Kremy na  noc [kosmetyki], Kremy samoopa-
lające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do  skóry 
[kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
Mieszanki do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do  opalania 
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmety-
ki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do  ciała [kosmetyki], 
Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi 
do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Per-
fumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne 
kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do  twarzy [kosmetyki], Podkłady 
do  paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie sło-
neczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Prepara-
ty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosme-
tyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta 
[kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do  ust [kosmetyki], Puder 
w  kamieniu do  kompaktów [kosmetyki], Pudry w  kamieniu [kosme-
tyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawil-
żające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, Środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Szminki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Toniki do  twarzy 
[kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele 
nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kolorowe ko-
smetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Eyelinery [kosmetyki], 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Korektory [kosmetyki], Kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki 
do makijażu skóry, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki .

(111) 359008 (220) 2022 05 16 (210) 543028
(151) 2022 09 30 (441) 2022 06 13
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATENTOWINKI
(510), (511) 41 Informacja o  edukacji, Usługi biblioteczne, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Wyższe uczel-
nie [edukacja], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie] .

(111) 359009 (220) 2022 04 11 (210) 541872
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) LOFTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFtiE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Meble .

(111) 359010 (220) 2022 04 21 (210) 542260
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) CENTRUM WDROŻEŃ INFORMATYCZNYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CWI
(510), (511) 42 Działalność związana z  oprogramowaniem, Działal-
ność związana z  doradztwem w  zakresie informatyki, Działalność 
związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Pozosta-
ła działalność usługowa w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych .

(111) 359011 (220) 2022 06 02 (210) 543720
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) COCOMED OLGA CHMIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cocomed
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 02 .05 .06, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi medyczne .

(111) 359012 (220) 2022 07 12 (210) 545049
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) SMOLICZ -ADAMCZAK HANNA  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO -USŁUGOWE 
ILUMNI LIGHT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ILUMNI
(510), (511) 11 Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekoracyjne, Lampy 
stojące, Lampy podłogowe, Lampy wiszące, Lampy ścienne, Opra-
wy, obudowy i  osłony do  oświetlenia, Żyrandole, Kinkiety, Plafony, 
42 Projektowanie oświetlenia i systemów świetlnych, Projektowanie 
mebli, Projektowanie lamp i urządzeń do oświetlania .

(111) 359013 (220) 2022 06 02 (210) 543721
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) KUFFEL-IBRAHIM ZUZANNA BUJANY KONIK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bujany Konik Barber & Coffee Shop est . 2020
(540) 

(531) 03 .03 .01, 03 .03 .24, 21 .01 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 
26 .01 .19, 27 .05 .01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Barbering, Stylizowa-
nie włosów głowy (brody) mężczyzn, Golenie włosów głowy (brody) 
mężczyzn, Pielęgnowanie włosów głowy (brody) mężczyzn, Zabiegi 
kosmetyczne dla mężczyzn, Usługi w zakresie urody dla mężczyzn .
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(111) 359014 (220) 2022 06 03 (210) 543780
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 18
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m Ochrona
(540) 

(591) turkusowy, granatowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .09 .14, 02 .09 .17, 14 .05 .23, 26 .13 .25, 
26 .11 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 38 Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 Edukacja, Informacja 
o edukacji, 42 Przechowywanie danych elektronicznych .

(111) 359015 (220) 2022 06 09 (210) 543930
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 11
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel od 1898
(540) 

(591) biały, brązowy, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 
24 .09 .02, 24 .09 .03, 24 .09 .05
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Plakaty reklamowe, Nadruki, 
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 30 Kakao, Kakao w  prosz-
ku, Wyroby z  kakao, Czekolada, Czekolada mleczna, Czekolada pit-
na, Czekolada w  proszku, Czekolada na  polewy lub posypki, Cze-
koladowe ozdoby do  ciast, Czekoladki, Czekoladki z  nadzieniem, 
Batony czekoladowe, Batony zbożowe i  energetyczne, Słodycze 
[cukierki], Karmelki [cukierki], Karmelki miękkie, Karmelki z  nadzie-
niem, Krówka (cukierek), Krówki czekoladowe, Słodycze piankowe, 
Pralinki, Słodycze do  żucia, Guma do  żucia, nie  do  celów medycz-
nych, Galaretki owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [słodycze], 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Wyroby cukiernicze 
do  dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na  bazie 
orzechów arachidowych, Nielecznicze słodycze [wyroby cukierni-
cze], Nielecznicze słodycze w postaci krówek, Nielecznicze słodycze 
w postaci toffi, Lizaki [wyroby cukiernicze], Pastylki [wyroby cukier-
nicze], Orzechy w  polewie [wyroby cukiernicze], Tabletki [wyroby 
cukiernicze], Żelki [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze w pole-
wie czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Musy 
(wyroby cukiernicze), Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ciasto 
francuskie, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Słodkie po-
lewy i nadzienia, Nadzienia na bazie czekolady, Nadzienia na bazie 
czekolady do placków i ciast, Nadzienia na bazie kawy, Kremy cze-
koladowe do smarowania, Pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, Ozdoby choinkowe [jadalne], Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i  sorbety, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone 
ciasto na ciastka, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców 
i  bitej śmietany [parfait], Desery czekoladowe, Sosy owocowe, Wy-

roby piekarnicze, Herbatniki zawierające składniki o smaku czekola-
dowym, Wafle czekoladowe, Jadalne wafle, Napoje na  bazie kawy, 
Napoje na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kakao, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej oraz za  pośrednictwem internetu 
(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kakao, kakao w proszku, 
wyroby z  kakao, czekoladę, czekoladę mleczną, czekoladę pitną, 
czekoladę w  proszku, czekoladę na  polewy lub posypki, czekola-
dowe ozdoby do ciast, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, batony 
czekoladowe, batony zbożowe i  energetyczne, słodycze [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki miękkie, karmelki z nadzieniem, krówki 
(cukierki), krówki czekoladowe, słodycze piankowe, pralinki, słodycze 
do żucia, gumę do żucia, nie do celów medycznych, galaretki owo-
cowe [słodycze], dropsy owocowe [słodycze], wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze 
w  postaci krówek, nielecznicze słodycze w  postaci toffi, lizaki [wy-
roby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], tabletki [wyroby cukiernicze], żelki [wyroby 
cukiernicze], wyroby cukiernicze w  polewie czekoladowej, wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, musy (wyroby cukiernicze), crois-
santy [rogaliki z ciasta francuskiego], ciasto francuskie, wyroby ciast-
karskie nadziewane owocami, słodkie polewy i nadzienia, nadzienia 
na bazie czekolady, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, 
nadzienia na bazie kawy, kremy czekoladowe do smarowania, pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, ozdoby choin-
kowe [jadalne], czekoladowe ozdoby do ciast, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i  sorbety, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone 
ciasto na ciastka, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany [parfait], desery czekoladowe, sosy owocowe, wyro-
by piekarnicze, ciasto francuskie, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, 
wafle czekoladowe, jadalne wafle, napoje na  bazie kawy, napoje 
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc 
przy zakładaniu przedsiębiorstw w  ramach franchisingu, Reklama 
i marketing, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, Organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i  reklamowych, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 43 Kawiar-
nie, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi kateringowe .

(111) 359016 (220) 2022 06 13 (210) 544066
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 02 .01 .23
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja personelu, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo związane z  audytem, Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Dobór personelu [dla osób trzecich], 
Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, 41 Usługi szkolenia 
personelu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Szkolenie 
personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa .

(111) 359017 (220) 2022 06 20 (210) 544280
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) MAŁEK ANDRZEJ, Konstancin-Jeziorna (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLKA SUSHI & MORE
(540) 

(531) 08.07.17, 11.01.06, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 43 Usłu-
gi restauracji sprzedających sushi.

(111) 359018 (220) 2022 06 23 (210) 544378
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlonMix2
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 05.03.13, 05.03.20, 24.01.03, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 
26.05.01, 26.05.17
(510), (511) 1 Dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów 
w kompost, Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnio-
nym uwalnianiu, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Mieszanki sub-
stancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy 
ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i  materiałów natu-
ralnych do  wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy mieszane, 
Powłoki do nasion [nawóz], Środki chemiczne do użytku w mieszan-
kach herbicydowych, Środki chemiczne do  użytku w  mieszankach 
pestycydowych, Środki zwiększające plony upraw, Środki zwiększa-
jące plony warzyw, Preparaty do  użyźniania gleby, komposty, Mie-
szaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów humusowych, 
Biostymulatory roślin, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne sto-
sowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do ob-
róbki nasion, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost 
roślin, 31 Mieszanki ziaren roślin dzikich, Mieszanki ziaren roślin dzi-
ko rosnących, Nasiona [ziarna], Nasiona do upraw, Nieprzetworzone 
nasiona do  użytku rolniczego, Ziarna [nasiona], Ziarna [zboże], 35 
Reklama, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, Rekla-
ma online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, Udzie-
lanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w  zakresie 
przemysłu rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z che-
mikaliami do  stosowania w  rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za  pośrednictwem Inter-
netu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią środków 
chemicznych do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych.

(111) 359019 (220) 2022 06 29 (210) 544581
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE)
(540) (znak słowny)

(540) Mój dm
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie do  prowadzenia 
sklepu online, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w skle-
pach online, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Oprogramowa-
nie gier, Mobilne aplikacje, Dzwonki do pobierania do telefonów komór-
kowych, Komputerowe bazy danych, Zapisane pliki danych, Katalogi 
[elektryczne lub elektroniczne], Dane zapisane elektronicznie, Dane za-
pisane elektronicznie z Internetu, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Programy kompu-
terowe [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie komputero-
we dostosowane do  używania w  obsłudze komputera, Narzędzia 
do  opracowywania oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie do tabletów, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane 
do  wyceny kosztów, Programy komputerowe do  przetwarzania da-
nych, Oprogramowanie do  zarządzania dokumentami, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do  transmisji danych, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Opro-
gramowanie komputerowe do  elektronicznych tablic ogłoszeń, Pro-
gramy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kaso-
wych, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Oprogra-
mowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
Urządzenia liczące, Magnetyczne nośniki danych, Sprzęt do przetwa-
rzania danych, Komputery, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cyfrowe no-
śniki do  nagrywania danych, Elektroniczne etykiety identyfikacyjne 
i oznaczenia, Urządzenia do nagrywania, Oprogramowanie kompute-
rowe do nagrywania dźwięku, Nagrania cyfrowe, Sprzęt do zapisu da-
nych, Odtwarzacze wideo z  nagrywarką, Elektroniczne etykietki za-
bezpieczające, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do  naucza-
nia], Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, Muzyka, filmy i inne rodza-
je elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone 
na  nośnikach, Urządzenia pamięciowe do  przechowywania danych, 
Urządzenia audiowizualne i  fotograficzne, Urządzenia do gromadze-
nia danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia do przechowywa-
nia danych, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), Dekodery, Urządzenia do przetwarzania sygnałów cy-
frowych, Cyfrowe skanery wejścia i  wyjścia, Cyfrowe urządzenia 
do przetwarzania sygnałów głosowych, Digitalizatory, Klawiatury bez-
przewodowe, Urządzenia do dekodowania, Logi okrętowe [elektrycz-
ne], Digitizery elektroniczne, Dekodery elektroniczne, Interaktywne 
tablice elektroniczne, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Elektro-
niczne notatniki, Komputery przenośne [podręczne], Czytniki etykiet 
[dekodery], Urządzenia do  odmagnesowywania taśm magnetycz-
nych, Urządzenia do  nagrywania, Bezprzewodowe bloki klawiszy, 
Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Sprzęt do komunikacji, 
Samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki 
i faksu, Klawiatury wielofunkcyjne, Kodery optyczne, Nadajniki optycz-
ne, Urządzenia do rozpoznawania mowy, Procesory mowy, Klawiatury, 
Programatory czasowe, Komponenty elektryczne i  elektroniczne, 
Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Okulary inteligentne, Alar-
my i urządzenia ostrzegawcze, Myszki komputerowe, Części do kom-
puterów, Okablowanie do  komputerów, Chipy komputerowe, Sieci 
komputerowe, Magistrale komputerowe, Dyski komputerowe, Moduły 
komputerowe, Serwery komputerowe, Sprzęt komputerowy, Monito-
ry komputerowe, Urządzenia wejściowe do komputerów, Komputery 
i  sprzęt komputerowy, Urządzenia mikrokomputerowe, Komputery 
przenośne, Komputerowe ekrany dotykowe, Panele dotykowe [to-
uchpady] do komputerów, Komponenty i części do komputerów, Prze-
nośne napędy dysków twardych do komputerów, Pokrowce do table-
tów, Klawiatury do tabletów, Stacje dokujące do tabletów, Sprzęt kom-
puterowy do telekomunikacji, Urządzenia do tworzenia sieci kompu-
terowych i  komunikacji danych, Organizery cyfrowe, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Logi okrętowe [elektroniczne], Elektroniczne ter-
minarze osobiste, Kodery magnetyczne, Dyski kompaktowe [CD-ROM
-y], Płyty kompaktowe [audio-wideo], Dyskietki, Napędy dysków 
do komputera, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Pamię-
ci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, Kasy rejestrujące, Terminale do  płatności 
elektronicznych, Bankomaty, Urządzenia do  sortowania pieniędzy, 
Terminale POS, Elektroniczne kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fi-
skalne, Maszyny do  liczenia i  sortowania pieniędzy, Czytniki kodów 
kreskowych, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Elektronicz-
ne wyświetlacze reklam, Tablice znakowe reklamowe [świecące], Re-
klamowe tablice znakowe [mechaniczne], Oprogramowanie do  osa-
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dzania reklam online na  stronach internetowych, Oprogramowanie 
do projektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogra-
mowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach inter-
netowych, Monitory komercyjne, Oprogramowanie do  uczenia ma-
szynowego dla reklamy, Urządzenia wyświetlające do  reklamy [me-
chaniczne lub świecące], Zakodowane karty obciążeniowe, Karty ob-
ciążeniowe magnetyczne, Oprogramowanie do zarządzania relacjami 
z klientami, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożli-
wiające klientom dostęp do  informacji na  temat rachunków banko-
wych i przeprowadzanie operacji bankowych, Kodowane karty lojal-
nościowe, Oprogramowanie społeczne, Oprogramowanie do handlu 
detalicznego, Serwery poczty elektronicznej, Oprogramowanie 
do serwera pocztowego, Oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie użytkowe do usług two-
rzenia sieci kontaktów społecznych za  pośrednictwem internetu, 
Oprogramowanie społecznościowe, 35 Reklama, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi biurowe, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi w  zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Świadczenie usług 
w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Skomputeryzowane usłu-
gi w zakresie składania zamówień online, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Usługi w zakresie zamówień online, Zarządzanie projekta-
mi z  zakresu działalności gospodarczej, Przygotowanie listy płac, 
Usługi marketingowe, Usługi public relations, Biura pośrednictwa 
pracy, Rekrutacja personelu, Dobór personelu za  pomocą metod 
psychotechnicznych, Reklama zewnętrzna, Pomoc w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajmo-
wanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, Komputerowe bazy da-
nych (Pozyskiwanie danych do-), Usługi w zakresie sklepów detalicz-
nych w  branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicz-
nego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pude-
łek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane 
z urządzeniami kuchennymi, Usługi detaliczne związane z nożami ku-
chennymi, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi 
handlu detalicznego związane ze  sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  akcesoriami seksualnymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracja-
mi świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produkta-
mi dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomoca-
mi naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi 

sprzedaży detalicznej w  związku z  parasolami przeciwdeszczowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
stawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, Usługi sklepów detalicznych online związane z produk-
tami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi handlu detalicznego online w zakre-
sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone oline w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówieniem 
pocztowym związane z  artykułami spożywczymi, Usługi w  zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych 
przez firmy wysyłkowe, Wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprze-
daży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane 
z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicz-
nego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące smartwatchów, Usługi handlu detalicznego związane z pobie-
ralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z  pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Reklama korespondencyjna, Prowadzenie pokazów han-
dlowych, Organizowanie targów handlowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na  rzecz punktów sprzedaży deta-
licznej, Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi konsultacyjne w zakresie 
nabywania towarów i usług, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Po-
kazy towarów, Usługi w  zakresie organizowania pokazów towarów 
handlowych, Dostarczanie informacji handlowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działal-
ności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie plikami, Opracowywa-
nie statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, Sprzedaż de-
taliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Prezentowanie produktów finanso-
wych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi han-
dlu detalicznego w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  treściami rejestrowanymi, Usługi 
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handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe-
go, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Doradztwo or-
ganizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub reklamowych, Obsługa programów lojalnościowych, Admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, Organi-
zowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów moty-
wacyjnych, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi 
w  zakresie działalności gospodarczej i  programami lojalnościowymi, 
Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki 
lub zachęty, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjny-
mi lub promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami 
promocyjnymi, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za  pośred-
nictwem programów znaczków handlowych, Zarządzanie progra-
mem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Promowanie towarów i  usług innych podmiotów za  po-
średnictwem programów kart rabatowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i pro-
mocyjnych programów motywacyjnych ze  znaczkami do  wymiany, 
Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie pokazów towarów, Dostarcza-
nie informacji handlowych konsumentom, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru naby-
wanych towarów, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 
Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień 
sprzedaży, Skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, Skompute-
ryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzowana kompilacja list 
zamówień, Agencje reklamowe, Usługi klubów klienta dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub  reklamowych, Usługi aukcyjne, Tran-
skrypcja wiadomości [prace biurowe], Usługi związane z  przenosze-
niem przedsiębiorstw, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
kryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokry-
ciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  urządzeniami do  pomiaru czasu, Marketing referencyjny, Badania 
biznesowe, Agencje informacji handlowej, Reklamy telewizyjne, Foto-
kopiowanie, Publikowanie tekstów reklamowych, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Sondowanie rynku, Badania rynkowe, Usłu-
gi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojal-
ności klientów, Badania opinii publicznej, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Badania w zakresie bizne-
su, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wystawy 
w  celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie programów 
lojalnościowych do  celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-

wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pokaz handlowy [dla osób trzecich], Usługi w zakresie porówny-
wania cen, Produkcja filmów reklamowych, Reklamy radiowe, Usługi 
przeglądu prasy, Obróbka tekstów, Usługi sekretarskie, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec-
nych abonentów], Usługi odbierania zamówień telefonicznych 
na  rzecz osób trzecich, Telemarketing, Organizowanie targów w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za  pomocą sieci komunikacyjnej online w  Internecie, 
Promowanie sprzedaży za  pośrednictwem programów lojalnościo-
wych dla klientów, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trze-
cich poprzez przyznawanie punktów premiowych za  używanie kart 
kredytowych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Pro-
mowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybu-
cję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Załatwianie prenumeraty książek, 
recenzji, gazet lub komiksów, Organizowanie subskrypcji w  zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, Organizacja subskrypcji pakietów 
informacyjnych, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych dla osób trzecich, Dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Kolportaż próbek, Powielanie dokumentów, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
Zarządzanie programami motywacyjnymi na  rzecz sprzedaży i  pro-
mocji, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Pokazy towa-
rów do celów promocyjnych, Przygotowywanie pokazów w celach re-
klamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi finansowe, Sprawy monetarne, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Usługi związane z  kartami płatniczymi, 
Obsługa kart kredytowych, Emisja bonów wartościowych, Emisja kart 
kredytowych, Emisja czeków podróżnych, Transakcje finansowe, Poży-
czanie pod zastaw, Pożyczanie pod zastaw, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Maklerstwo, Usługi w zakresie świadczeń emery-
talnych, Usługi funduszy zapomogowych, Ściąganie długów, Pobiera-
nie czynszu, Faktoring, Doradztwo w sprawach finansowych, Sponso-
rowanie finansowe, Usługi finansowania, Administrowanie domami 
czynszowymi, Pożyczki ratalne, Bankowość domowa [home banking], 
Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Inwestycje ka-
pitałowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Agencje kredytowe, Leasing fi-
nansowy, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Organizacja zbió-
rek, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Doradztwo w zakresie dłu-
gów, Gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne], Usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń od  wypadków, Pożyczki [finansowanie], Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, Zarządzanie finansami, Powiernictwo, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Gromadzenie funduszy na  cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Zbieranie funduszy, 
Usługi zbierania funduszy za  pośrednictwem strony crowfunding, 
Świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy do-
tyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, Udzielanie informa-
cji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Zbieranie 
funduszy na  cele charytatywne, Wydawanie kuponów rabatowych, 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Wydawanie bonów używa-
nych jako pieniądze, Obsługa płatności dokonywanych za  pomocą 
kart obciążeniowych, Emisja bonów wartościowych w ramach progra-
mu członkowskiego dla klientów, Wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, Obsługa płatności dokony-
wanych za  pomocą kart obciążeniowych, Udostępnianie wielu opcji 
płatniczych za  pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwa-
nych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach deta-
licznych, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
programów radiowych, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci 
komputerowych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Udostępnianie forów internetowych online, Przydziela-
nie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupa-
mi, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], Łączność poprzez terminale komputerowe, Usługi 
telefoniczne, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunika-
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cyjnej, Komunikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i  obrazów, 
Transmisja satelitarna, Usługi poczty głosowej, Transmisja plików cy-
frowych, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie wiado-
mości, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Zapewnianie dostępu do  baz danych, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do danych za pośred-
nictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do stron w  Internecie, Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu użyt-
kownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierają-
cych informacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie użytkow-
nikom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali w In-
ternecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do  elektronicznej skrzynki pocztowej, Dostarczanie powiadomień 
pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie on-
line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiado-
mości pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi poczty elektro-
nicznej i przesyłania wiadomości, Świadczenie usług on-line w zakre-
sie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Odbieranie i dostar-
czanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Usługi pokojów 
rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościo-
wych, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi roz-
rywkowe, Zajęcia sportowe, Imprezy kulturalne, Tłumaczenia, Nagry-
wanie na taśmach wideo, Informacja o edukacji, Zapewnianie instruk-
tażu związanego z programowaniem komputerów, Usługi edukacyjne 
związane z zadowoleniem klienta, Informacja o rekreacji, Doradztwo 
w  zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo zawodowe, 
Szkoły z internatem, Usługi fitness klubów, Przedszkola, Usługi muze-
ów [wystawy], Obsługa obiektów sportowych, Widowiska rewiowo
-kabaretowe, Usługi parków rozrywki, Usługi trenerskie, Szkolenia 
związane z finansami, Publikowanie elektroniczne, Usługi artystów es-
tradowych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz pro-
gramy z  nagrodami, Prowadzenie zajęć fitness, Kursy szkoleniowe 
związane z  obsługą klienta, Wystawianie spektakli na  żywo, Usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Fotoreportaże, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Kursy korespondencyjne, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Usługi pokazów filmowych, Fotografia, Hazard, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi or-
kiestry, Produkcja muzyczna, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie  do  pobrania], Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Organizowanie gal, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawo-
dów i  ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie konkursów 
w  celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów za  pośrednic-
twem Internetu, Losowanie nagród [loterie], Publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi szkole-
niowe w dziedzinie zarządzania projektami, Przedstawienia teatralne 
[produkcja], Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie loterii, Wypoży-
czanie projektorów i akcesoriów filmowych, Wypożyczanie filmów ki-
nowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Publikowanie książek, 
Produkcja filmów wideo, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi w zakresie publikacji biuletynów.

(111) 359020 (220) 2022 03 18 (210) 541133
(151) 2022 10 27 (441) 2022 07 04
(732) BLUE PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) matka natura mother nature
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.15
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aroma-
ty, balsamy do  celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do  celów 
medycznych, ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, kosme-
tyki do  brwi, kosmetyki do  rzęs, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
zestawy kosmetyków, żele do  masażu, inne niż do  celów medycz-
nych, żele do wybielania zębów.

(111) 359021 (220) 2022 04 06 (210) 541734
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) ADAMOWICZ AGNIESZKA, Opacz-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALENTER
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 Pośrednictwo nieruchomości, 45 Usługi prawne.

(111) 359022 (220) 2022 04 11 (210) 541878
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) WROCŁAW GOLF CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kryniczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROCŁAW W GOLF CLUB
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.01.18, 24.07.01
(510), (511) 25 Odzież, nakrycia głowy, odzież z nadrukami reklamo-
wymi, 35 Usługi reklamowe, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia 
reklamowe, usługi sprzedaży w  zakresie: odzieży, obuwia, biżute-
rii, zegarków, ręczników, koców, pledów, bielizny pościelowej, flag, 
chorągiewek, proporczyków, wyrobów papierniczych, kosmetyków, 
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospo-
darstwa domowego, urządzeń i przyrządów elektrycznych, fotogra-
ficznych, optycznych, sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towa-
rów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 
Apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, blocz-
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ki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, 
czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do  tłumaczeń 
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane 
na  długopisy, etui skórzane na  wizytówki, flagi, galanteria odzie-
żowa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, 
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, 
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze 
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, 
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i  szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na  tele-
fony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy 
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłonecz-
ne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i  perfumy, worki żeglar-
skie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, 
znaczki z logo, 41 Usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, 
rekreacyjnych, zawodów, pokazów w celach innych niż reklamowe 
i  handlowe, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w  za-
kresie dyscyplin sportowych, prowadzenie klubów sportowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, 
organizacja i  obsługa sympozjów, konferencji, kongresów, organi-
zacja wypoczynku, informacje o  imprezach wypoczynkowych, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi hotelarskie, gastro-
nomiczne, rezerwacja miejsc hotelowych, prowadzenie hoteli, pen-
sjonatów, domów turystycznych, prowadzenie restauracji, barów, 
kawiarni, usługi cateringowe-przygotowanie dań na  zamówienie, 
dostarczenie ich, obsługa przyjęć i  imprez towarzyskich w miejscu 
wskazanym przez zamawiającego .

(111) 359023 (220) 2022 04 25 (210) 542371
(151) 2022 10 27 (441) 2022 06 27
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TATA I JA
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów .

(111) 359024 (220) 2022 04 28 (210) 542550
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) KR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR GROUP
(540) 

(591) biały, czarny, szary, różowy, ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe 
w zakresie rachunkowości, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, 36 Wynajem powierzchni biurowej, doradztwo 
w sprawach finansowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, zarządzanie nieruchomościami .

(111) 359025 (220) 2022 05 10 (210) 542892
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)

(540) ADALOR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 359026 (220) 2022 05 10 (210) 542894
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TICANDO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 359027 (220) 2022 05 10 (210) 542900
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEGREX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 359028 (220) 2022 05 10 (210) 542903
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOREME
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 359029 (220) 2022 05 12 (210) 542998
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) PATEREK JULITA, KACPRZAK ROMAN RADMIR KACPRZAK 
I SPÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK DESIGN
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Nogi do mebli, Meble i akcesoria meblowe do wypo-
sażenia domu .

(111) 359030 (220) 2022 05 12 (210) 543000
(151) 2022 10 28 (441) 2022 07 18
(732) KOSMOPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrodzień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMOPELL
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29 .01 .13, 26 .05 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Skóra i  imitacja skóry, Skóra wtórna, Wyprawione 
skóry, Skóra garbowana, Skóra wegańska, Skóra węża, Imitacje skó-
ry, Skóra syntetyczna, Skóra kozia, Skóry bydlęce, Skóra bydlęca, 
Sztuczna skóra, Opaski skórzane, Skórzane smycze, Walizki skórzane, 
Portfele skórzane, Sakiewki skórzane, Etykiety skórzane, Sznurówki 
skórzane, Sznury skórzane, Skórzane sznurowadła, Skórzane toreb-
ki, Portmonetki skórzane, Materiał skórzany, Krupony [części skór], 
Pudełka ze skóry, Skóra na buty, Skóra na uprzęże, Teczki ze skóry, 
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Moleskin [imitacja skóry], Nici ze skóry, Ćwieki ze skóry, Skóra na me-
ble, Skóra z  poliuretanu, Skórzane nici skręcone, Skórzane walizki 
podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Pudełka ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, Etui z  imitacji skóry, Uprząż wykonana ze skóry, Pojemniki 
na  klucze ze  skóry i  skóry wyprawionej, Torby wykonane ze  skóry, 
Paski z  imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Zawory, wentyle 
ze skóry, Torby z imitacji skóry, Skóra nieobrobiona lub półobrobio-
na, Skóra surowa lub półprzetworzona, Torebki wykonane ze skóry, 
Obrobione lub półobrobione skóry, Skórzane etui na karty, Skórzane 
aktówki na  dokumenty, Okładziny do  mebli ze  skóry, Zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], Skórzane pasy na  ramię, Wyroby rymar-
skie ze skóry, Torby i portfele skórzane, Imitacje skóry sprzedawane 
w ilościach hurtowych, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skó-
ry], Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Płaty imitacji skóry 
do użytku w produkcji, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Etykiety 
naszywane ze skóry do ubrań, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze 
do  użytku w  produkcji, 35 Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocyjne usługi handlowe, Informacja marketingowa, Informacja 
handlowa, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z na-
stępującymi towarami: skóra i  imitacja skóry, skóra wtórna, wypra-
wione skóry, skóra garbowana, skóra wegańska, skóra węża, imitacje 
skóry, skóra syntetyczna, skóra kozia, skóry bydlęce, skóra bydlęca, 
sztuczna skóra, opaski skórzane, skórzane smycze, walizki skórzane, 
portfele skórzane, sakiewki skórzane, etykiety skórzane, sznurówki 
skórzane, sznury skórzane, skórzane sznurowadła, skórzane toreb-
ki, portmonetki skórzane, materiał skórzany, krupony [części skór], 
pudełka ze  skóry, skóra na  buty, skóra na  uprzęże, teczki ze  skóry, 
moleskin [imitacja skóry], nici ze skóry, ćwieki ze skóry, skóra na me-
ble, skóra z  poliuretanu, skórzane nici skręcone, skórzane walizki 
podróżne, aktówki [wyroby skórzane], pudełka ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, etui z  imitacji skóry, uprząż wykonana ze skóry, pojemniki 
na  klucze ze  skóry i  skóry wyprawionej, torby wykonane ze  skóry, 
paski z  imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, zawory, wentyle 
ze skóry, torby z imitacji skóry, skóra nieobrobiona lub półobrobio-
na, skóra surowa lub półprzetworzona, torebki wykonane ze skóry, 
obrobione lub półobrobione skóry, skórzane etui na karty, skórzane 
aktówki na  dokumenty, okładziny do  mebli ze  skóry, zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], skórzane pasy na  ramię, wyroby rymar-
skie ze skóry, torby i portfele skórzane, imitacje skóry sprzedawane 
w ilościach hurtowych, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skó-
ry], wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, płaty imitacji skóry 
do użytku w produkcji, skóra kozia inna niż do czyszczenia, etykiety 
naszywane ze  skóry do  ubrań, Skóra wprawiona w  cienkie arkusze 
do użytku w produkcji.

(111) 359031 (220) 2022 06 27 (210) 544487
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) PAJEK ROBERT ARTUR, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMODEUS SECURITY TECHNOLOGY
(540) 

(591) granatowy, biały, brązowy
(531) 26.05.04, 26.05.24, 26.11.03, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 45 Ochrona obiektów i  sprzętu, Usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycz-
nej ochrony dóbr materialnych i  osób, Usługi detektywistyczne, 
Usługi elektronicznego monitorowania w  celach bezpieczeństwa, 
Usługi monitoringu, Usługi ochroniarskie w budynkach.

(111) 359032 (220) 2022 06 30 (210) 544597
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPERBET NO I SUPER

(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowy-
mi, Administrowanie [organizacja] grą w  pokera, Administrowanie 
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line, 
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Rozrywka w  formie telewizyjnych programów 
informacyjnych, Rozrywka w  postaci toczących się teleturniejów, 
Rozrywka podczas przerw w  trakcie imprez sportowych, Rozrywka 
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Or-
ganizowanie i  prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakła-
dy konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie 
zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych onli-
ne, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele 
gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze 
i  grami hazardowymi, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  kasyn 
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi 
kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja 
imprez sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do  emisji, Udostęp-
nianie rozrywki w formie programów telewizyjnych.

(111) 359033 (220) 2022 06 30 (210) 544603
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRAKA
(510), (511) 22 Hamaki biwakowe.

(111) 359034 (220) 2022 06 30 (210) 544604
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUBA
(510), (511) 22 Hamaki biwakowe.

(111) 359035 (220) 2022 06 30 (210) 544605
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEKSA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.

(111) 359036 (220) 2022 06 30 (210) 544606
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GROZA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.

(111) 359037 (220) 2022 07 01 (210) 544696
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BR BAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR7
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meblościanki, Meble biurowe, Meble ogrodo-
we, Kwietniki [meble], Meble szkolne, Meble kempingowe, Meble rat-
tanowe, Meble sypialne, Meble kuchenne, Meble metalowe, Półki 
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[meble], Regały [meble], Toaletki [meble], Pulpity [meble], Parawany 
[meble], Ekrany [meble], Gabloty [meble], Szafy [meble], Ławy [me-
ble], Szafki [meble], Siedzenia [meble], Zagłówki [meble], Kredensy 
[meble], Meble komputerowe, Meble laboratoryjne, Zewnętrzne me-
ble, Meble tapicerowane, Meble skórzane, Meble wielofunkcyjne, Me-
ble drewniane, Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Meble stołów-
kowe, Meble trzcinowe, Meble łazienkowe, Meble łączone, Meble 
wypoczynkowe, Panele meblowe, Płyty meblowe, Elementy metalo-
we mebli segmentowych [meble], Elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe [meble]:, Meble metalowe i meble kempingowe, Zesta-
wy mebli kuchennych, Meble gięte, Elementy meblowe, Zestawy me-
bli, Komody [meble], Meble bambusowe, Meble ze szkła, Meble do sa-
lonu, Meble do przechowywania, Meble do wnętrz, Meble modułowe 
[kombinowane], Meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone 
do użytku medycznego lub laboratoryjnego], Meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z  tworzyw sztucznych, zawarte w  tej klasie, Pojemniki, zamknięcia 
i uchwyty do nich, niemetalowe, Plansze wystawowe, stoiska wysta-
wowe i oznakowanie, niemetalowe, Szafki na umywalki, Łazienkowe 
umywalki obudowane szafką, Stoliki pod umywalkę [meble], Szafki 
łazienkowe z umywalkami, 37 Budowa podłóg, Montaż podłóg pod-
niesionych, Usługi konserwacji podłóg, Układanie podłóg warstwo-
wych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Konserwacja i naprawa 
podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych, Naprawa pokryć podło-
gowych, Układanie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni 
podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami polerowania podłóg, Przygotowanie 
powierzchni podłóg do  położenia podkładów i  pokryć, Nakładanie 
wy  lewki posadzkowej, Piaskowanie podłóg, Nakładanie antypośli-
zgowych podłogowych warstw uszczelniających, Budowa zakładów 
przemysłowych, Asfaltowanie, Usługi doradcze w zakresie asfaltowa-
nia, Renowacja betonu, Polerowanie betonu, Powlekanie betonu, 
Pompowanie betonu, Wyrównywanie betonu, Uszczelnianie betonu, 
Betonowanie, Szlifowanie podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie 
podłóg, Polerowanie i  nadawanie połysku, Wiercenie, Impregnacja 
wodoodporna budynków podczas budowy, Budownictwo mieszka-
niowe, Budownictwo, Budownictwo przemysłowe, Usługi w zakresie 
stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie 
stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie 
stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie 
stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Bu-
dowa części budynków, Budowa fundamentów budynków, Odnawia-
nie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie budynków, 
Konstrukcja budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie budyn-
ków, Malowanie budynków, Usługi budowlane, Konsultacje budowla-
ne, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projek-
tem budowy, Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu 
budowy, Nadzorowanie konstruowania budynków, Doradztwo doty-
czące budownictwa mieszkalnego i  budynków, Usługi doradztwa 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Przygoto-
wanie terenu [budownictwo], Usługi inspekcji budowlanej [w trak-
cie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór 
budowlany na  miejscu, Usługi budowlane i  konstrukcyjne, Nadzór 
nad wyburzaniem budynków, Nadzór nad renowacją budynków, 
Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych wykonaw-
ców budowlanych, Usługi doradztwa w  zakresie budowy budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja o na-
prawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, Usługi w  zakresie remontów budynków, 
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogo-
wych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania 
przed korozją, Zabezpieczanie przed korozją, Zabezpieczanie przed 
wilgocią w czasie budowy, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią 
podczas ich  budowy, Zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem 
szkodników i  robactwa, Zabezpieczanie przed przeciągami [uszczel-
nianie], Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Powle-
kanie [malowanie], Odnawianie i  renowacja budynków, Nakładanie 
powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na bu-
dynki, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok w celu na-
prawy powierzchni budynków, Nakładanie powłok ochronnych 
na  powierzchnie wgłębień, Usługi w  zakresie nakładania powłok 
ochronnych na  zewnątrz budynków, Renowacja powłok cynowych, 
Instalowanie powłok ognioodpornych, Lakierowanie, Lakierowanie 

desek, Lakierowanie mebli, Malowanie i lakierowanie, Tworzenie fak-
tury ścian, Izolacja ścian zewnętrznych, Budowa ścian, Czyszczenie 
powierzchni ścian, Renowacja murowanych ścian i struktur, Nadawa-
nie faktury sufitom lub ścianom, Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych, Czyszczenie zewnętrznych po-
wierzchni ścian, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów 
i  dachów, Naprawa podnośników ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, 
Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Budowa ścian osłonowych, 
Budowa ścian szczelinowych, Wznoszenie ścian osłonowych, 40 Ob-
róbka betonu, Formowanie betonu, Frezowanie, Śrutowanie, Szlifo-
wanie, Szlifowanie powierzchni, Obróbka powierzchni metalowych 
poprzez szlifowanie dokładne i  polerowanie ścierne, Polerowanie, 
Polerowanie powierzchni, Cięcie metalu, Obróbka metali, Obróbka 
[obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka metalu [odpuszczanie], 
Cieplna obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka 
metalu [kształtowanie], Kotlarstwo [obróbka metali], Obróbka metalu 
[kucie], Antykorozyjna obróbka części metalowych, Obróbka cieplna 
powierzchni metali, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, 
Obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, Ob-
róbka żużlu powstałego z odlewu metali, Obróbka części metalowych 
w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ognio-
wego i  procesów powlekania proszkowego, Obróbka powierzchni 
metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Ob-
róbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i pole-
rowanie ścierne, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Laminowanie 
arkuszy z  tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z  tworzyw 
sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu pro-
dukcji form z tworzyw sztucznych, Obróbka i przetwarzanie materia-
łów z  tworzyw sztucznych, Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Lami-
nowanie tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych 
z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, Nakładanie po-
włok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka 
żywicy epoksydowej, Politurowanie, Polimeryzacja, Konserwacja 
drewna [inna niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konser-
wacji, Udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, Usuwanie 
zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnianych, Konserwowanie 
drewna, Obróbka drewna, Laminowanie drewna, Piłowanie drewna, 
Heblowanie drewna, Laminowanie substytutów drewna, Zabiegi 
na zbutwiałe drewno, Ścinanie i obróbka drewna, Obróbka ciśnienio-
wa drewna w celach konserwacyjnych, Obróbka betonu, Formowanie 
betonu, Kruszenie betonu, Obróbka cieplna i  nakładanie powłok 
na stal, Cięcie stali, Polerowanie stali nierdzewnej, Usługi czyszczenia 
stali nierdzewnej, Usługi polerowania stali nierdzewnej, Produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie 
na  zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Nakładanie 
materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka 
materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw 
sztucznych, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem ma-
teriałów z tworzyw sztucznych, Nakładanie powłok odpornych na zu-
życie na  metale i  tworzywa sztuczne, Laminowanie arkuszy z  two-
rzyw sztucznych, Formowanie materiałów z  tworzyw sztucznych, 
Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Laminowanie tworzyw sztucz-
nych, Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Drukowanie, wywoływanie 
zdjęć i filmów, Powielanie nagrań audio i video, Drukowanie, Druko-
wanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Druko-
wanie fotograficzne, Drukowanie zdjęć, Usługi drukowania, Drukowa-
nie offsetowe, Drukowanie litograficzne, Drukowanie portretów, 
Drukowanie 3D, Usługi wykańczania druków, Usługi wykańczania 
druków [składanie], Przetwarzanie przeźroczy i druków, Drukowanie 
przezroczy fotograficznych, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie, na za-
mówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach 
promocyjnych i reklamowych, Usługi cyfrowego drukowania książek 
i innych dokumentów na zamówienie, Udzielanie informacji związa-
nych z usługami drukowania fotograficznego, Usługi w zakresie dru-
kowania materiałów papierniczych, Kolacjonowanie materiałów dru-
kowanych [oprawy introligatorskie], Usługi wykańczania druków 
[cięcie], Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie wzorów 
dla osób trzecich, Oprawa dokumentów, Oprawianie obrazów, Opra-
wianie książek, Oprawianie dzieł sztuki, Oprawa odbitek lub slaj-
dów, Oprawa książek lub dokumentów, Kolacjonowanie maszyno-
pisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów 
kopiowanych [oprawy introligatorskie], Mocowanie dzieł sztuki 
jako część procesu oprawiania.



Nr 8/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 79

(111) 359038 (220) 2022 07 12 (210) 545038
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) IQ VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iQ VISION
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .04 .04, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, soczewki do okula-
rów, 35 Prowadzenie sklepu, w tym sklepu internetowego w zakre-
sie szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła do  okularów, okulary, 
binokle, Prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie 
szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła do  okularów, okulary, bi-
nokle, 39 Dostarczanie towarów konsumpcyjnych .

(111) 359039 (220) 2022 07 17 (210) 545181
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) FLAK DANIEL ROBIMYPIZZE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBIMYPIZZE
(540) 

(591) czarny, zielony, biały, czerwony
(531) 08 .07 .04, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 21 Kamienie do pieczenia pizzy, Zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, 30 Produkty zbożowe, Ziarna przetwo-
rzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, Sos do pizzy, Pizza, Świeża pizza, Mieszanka do ciasta .

(111) 359040 (220) 2022 06 17 (210) 544248
(151) 2022 11 03 (441) 2022 07 18
(732) OWSIANKA URSZULA KASZMIROWY BUTIK, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szafirowy Butik
(510), (511) 25 Bielizna, Bluzki, Bluzy, Body, Czapki [nakrycia głowy], 
Dresy, Garnitury, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Kurtki, 
Leginsy, Marynarki, Obuwie, Odzież męska, damska i dziecięca, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Płaszcze, Rękawiczki, Spodenki, Spodnie, 
Spódnice, Sukienki, Swetry, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem .

(111) 359041 (220) 2017 12 18 (210) 480243
(151) 2022 01 12 (441) 2018 02 05
(732) KOSSAKOWSKA-PIWOWAR MARTA, Brwinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUALITY FACTOR
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, 
marketing internetowy, doradztwo marketingowe w  zakresie me-
diów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za  pomocą mediów społecznościowych, produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, reklama, 
w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, tworze-
nie tekstów reklamowych, produkcja nagrań wideo w  celach mar-
ketingowych, 42 projektowanie graficzne, projektowanie materia-
łów drukowanych, projektowanie stron internetowych, doradztwo 
w projektowaniu stron internetowych, usługi testowania obciążenia 
stron internetowych .

(111) 359042 (220) 2020 09 28 (210) 518803
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) MATYJA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANMA, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Water be beauty
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna, woda ga-
zowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda źródlana, woda 
stołowa, woda sodowa, woda z  lodowca, woda wzbogacona od-
żywczo, wody o  smaku owocowym, napoje funkcjonalne na  bazie 
wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, sma-
kowa woda mineralna, toniki [napoje nielecznicze], bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje 
gazowane, napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowa-
ne, napoje aromatyzowane owocami, mrożone napoje owocowe, 
napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
kru, napoje owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, 
napoje półmrożone, bezalkoholowe napoje słodowe, mrożone na-
poje gazowane, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami 
mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, na-
poje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne [nie  do  celów medycznych], napoje mrożone na  bazie owoców, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje 
zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sorbety 
w  postaci napojów, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji 
napojów, pastylki do napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy do napo-
jów, syropy do wyrobu napojów, syropy i inne preparaty bezalkoho-
lowe do sporządzania napojów, wyciągi do sporządzania napojów, 
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy do  sporządzania 
smakowych wód mineralnych, woda gazowana wzbogacona witami-
nami [napoje], woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda 
gazowana wzbogacona magnezem, woda niegazowana wzbogaco-
na magnezem, woda gazowana wzbogacona kolagenem, woda nie-
gazowana wzbogacona kolagenem, woda gazowana wzbogacona 
minerałami, woda niegazowana wzbogacona minerałami, 35 usługi 
w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego z wodami i napojami, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie wód i  napojów, 39 dostawa 
butelkowanej wody do domów i biur .

(111) 359043 (220) 2020 09 28 (210) 518805
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) MATYJA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANMA, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Water be healthy
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna, woda ga-
zowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda źródlana, woda 
stołowa, woda sodowa, woda z  lodowca, woda wzbogacona od-
żywczo, wody o  smaku owocowym, napoje funkcjonalne na  bazie 
wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, sma-
kowa woda mineralna, toniki [napoje nielecznicze], bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje 
gazowane, napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowa-
ne, napoje aromatyzowane owocami, mrożone napoje owocowe, 
napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
kru, napoje owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, 
napoje półmrożone, bezalkoholowe napoje słodowe, mrożone na-
poje gazowane, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami 
mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, na-
poje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne [nie  do  celów medycznych], napoje mrożone na  bazie owoców, 
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napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje 
zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sorbety 
w  postaci napojów, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji 
napojów, pastylki do napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy do napo-
jów, syropy do wyrobu napojów, syropy i inne preparaty bezalkoho-
lowe do sporządzania napojów, wyciągi do sporządzania napojów, 
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy do  sporządzania 
smakowych wód mineralnych, woda gazowana wzbogacona witami-
nami [napoje], woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda 
gazowana wzbogacona magnezem, woda niegazowana wzbogaco-
na magnezem, woda gazowana wzbogacona kolagenem, woda nie-
gazowana wzbogacona kolagenem, woda gazowana wzbogacona 
minerałami, woda niegazowana wzbogacona minerałami, 35 usługi 
w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego z wodami i napojami, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie wód i  napojów, 39 dostawa 
butelkowanej wody do domów i biur .

(111) 359044 (220) 2022 06 20 (210) 544257
(151) 2022 11 28 (441) 2022 08 08
(732) GĄSIOR MARCIN, Jarosław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .01 .21, 26 .01 .15, 25 .01 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi .

(111) 359045 (220) 2022 06 21 (210) 544319
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAŃCE Z MANGO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 359046 (220) 2022 06 22 (210) 544324
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) TRUE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRUE
(510), (511) 16 Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Materiały i  środki dla artystów i  do  dekora-
cji, Papier i  karton, Albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, Artykuły 
do  pisania i  stemplowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, plakaty, Artykuły papiernicze do pisania, Bro-
szury, Druki handlowe, Drukowane raporty z badań, wszystko wyżej 
wymienione tylko w związku z działalnością agencji brandingowej, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Administrowanie dotyczące marketingu, Badanie 
rynku, Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, Rozwój planu 
marketingowego, Testowanie marki, Usługi w  zakresie oceny marki, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamo-
ści korporacyjnej, Usługi w  zakresie tworzenia marki, Badania opinii 
publicznej, Badania i analizy rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Do-

radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Produkcja filmów reklamowych, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz 
innych, wszystko wyżej wymienione tylko w  związku z  działalnością 
agencji brandingowej, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Nauczanie i  szkolenia, 
Organizacja webinariów, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie ksią-
żek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, wszyst-
ko wyżej wymienione tylko w związku z działalnością agencji brandin-
gowej, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
Usługi projektowania, Badania w  dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Opracowywanie produktów konsumenckich, Przygotowywanie 
badań dotyczących analizy projektu, Świadczenie usług badawczych, 
Badania dotyczące projektowania, Doradztwo projektowe, Wzornic-
two przemysłowe i  projektowanie graficzne, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Projektowanie opakowań, Usługi 
graficzne, Projektowanie dekoracji wnętrz, wszystko wyżej wymienio-
ne tylko w związku z działalnością agencji brandingowej  .

(111) 359047 (220) 2022 06 22 (210) 544339
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) KOWALSKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nest
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele dopaso-
wane do kształtu ciała [contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją 
masażu na siedząco, Fotele rozkładane w  łóżka, Fotele sako, Fotele 
wypoczynkowe, Fotele rozkładane z  odchylanym oparciem, Fotele 
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], Fotele roz-
kładane z podnóżkiem, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy rozkłada-
ne, Konsole, Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu 
elektronicznego [pulpity sterownicze], Krzesła biurowe, Krzesła 
[fotele] biurowe, Krzesła, fotele z  ruchomym oparciem, Krzesła 
na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła sako, 
Krzesła składane, Leżaki do opalania, Leżaki, Łóżka plażowe, Meble 
do salonu, Meble komputerowe, Meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, Meble nadmuchiwane, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, 
Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble skórzane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble tapicerowane, Meble wypoczynkowe, 
Meble z  tworzyw sztucznych, Nadmuchiwane meble, Niskie fotele 
bez podłokietników do  siedzenia przy kominku, Podłokietniki, Po-
duszki na  krzesła, Poduszki płaskie [nakładki] na  siedzenia, Pościel 
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pufy [meble], 
Pufy typu sako, Rozkładane kanapy, Rozkładane fotele [do siedzenia 
i spania], Rozkładane fotele, Siedzenia dla dzieci, Siedzenia, Siedzenia 
[meble], Siedziska samochodowe dla dzieci, Sofy, Sofy rozkładane, 
Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem 
audio, Stojaki do  komputerów, Stojaki na  głośniki [meble], Stojaki 
wielofunkcyjne [meble], Stoliki komputerowe, Stoliki salonowe, Za-
główki [meble], Zagłówki nadmuchiwane .

(111) 359048 (220) 2022 06 22 (210) 544340
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROŚLINNY-NA RAZ-
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 03 .09 .24, 05 .03 .15, 29 .01 .12, 27 .05 .01
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(510), (511) 29 Ryby, Substytuty ryb, Ekstrakty rybne, Owoce morza, 
Substytuty owoców morza, Mięczaki nieżywe, Substytuty mięczaków 
nieżywych, Algi przygotowane do spożycia przez ludzi, Owoce i wa-
rzywa konserwowane, suszone i gotowane, Produkty rybne, Produk-
ty z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwory z substytutów ryb, 
Ryby w galarecie, Substytuty ryb w galarecie, Delikatesowe wyroby 
rybne, Delikatesowe wyroby z  substytutów ryb, Konserwy rybne, 
Konserwy z substytutów ryb, Dania z  ryb, Dania z substytutów ryb, 
Sałatki rybne, Sałatki z substytutów ryb, Pasty do smarowania [zawie-
rające tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty 
wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie 
roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łu-
binu, Pasty łubinowe, Pasty warzywne, Pasty rybne, Pasty z substytu-
tów ryb, Pasty z ryb wędzonych, Pasty z substytutów ryb wędzonych, 
Pasty z owoców morza i mięczaków, Pasty z owoców morza i mięcza-
ków na bazie roślin, Pasty z substytutów owoców morza i mięczaków, 
Pasty owocowe, Pasty czosnkowe, Sałatki składające się z  ryb, sub-
stytutów ryb, konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców 
i/lub warzyw, jaj, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki ziemnia-
czane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, Dania gotowe 
składające się głównie z  ryb, substytutów ryb, ekstraktów rybnych, 
konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw, 
jaj, Dania gotowe, żywność przetworzona i wytrawne przekąski skła-
dające się głównie z ryb, substytutów ryb, owoców morza, owoców 
morza pochodzenia roślinnego, substytutów owoców morza, owo-
ców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy ziemniaczane, 
w tym chipsy ziemniaczane zawierające ryby, owoce morza, mięczaki 
i algi, Chipsy ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające 
substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg, Krokiety, w tym kro-
kiety zawierające ryby, owoce morza, mięczaki i algi, Krokiety, w tym 
krokiety zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg, 
Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie tofu, Przekąski z  su-
szonych owoców, Przekąski na  bazie roślin strączkowych, Przekąski 
na bazie orzechów, Przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, 
Tofu, Dania gotowe składające się głównie z tofu, Przekąski na bazie 
soi, przetworzone boczniaki ostrygowate, Sałatki na  bazie ziemnia-
ków, Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w  postaci przeką-
sek, Pasty do  smarowania na  bazie warzyw, Pasty do  smarowania 
składające się głównie z  owoców, Pasty do  smarowania składające 
się głównie z  jajek, Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Owocowe 
pasty do smarowania, Pasty na bazie czosnku do smarowania, Pasty 
na  bazie orzechów, Pasty przyrządzone z  orzechów, Pasty na  bazie 
roślin strączkowych, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasty 
z owoców morza, Warzywne pasty do smarowania, Ekstrakty z owo-
ców morza, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, 
Gotowe posiłki z  zamienników owoców morza, Galaretki z  owoców 
morza, Gotowane owoce morza, Konserwowe owoce morza, Owoce 
morza [nieżywe], Produkty z  owoców morza, Przetworzone owoce 
morza, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszyst-
kim z  owoców morza, Ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, Za-
mienniki owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z owoców morza, Konserwowane ryby, Produkty z prze-
tworzonej ryby do  spożycia dla ludzi, Ryby konserwowane, Ryby 
marynowane, Ryby przetworzone, Ryby w  puszkach, Ryby w  sło-
ikach, Ryby wędzone, Filety rybne, Galaretki rybne, Konserwowane 
produkty rybne w słoikach, Krakersy rybne, Krokiety rybne, Paluszki 
rybne, Potrawy rybne, Przeciery rybne, Pulpety rybne, Zamienniki 
rybne, Algi do  żywności dla ludzi, Alginiany do  celów kulinarnych, 
Gotowe dania składające się głównie z  kotletów rybnych, warzyw, 
gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania warzywne, Potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy z ryb do spożycia 
przez ludzi, 30 Produkty spożywcze wytworzone ze zbóż, Przekąski 
zbożowe, Sałatki zbożowe, Sałatki na  bazie produktów zbożowych, 
Kasza, Sałatki na  bazie kaszy, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
wegańskie przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy delikatesowe 
i śmietankowe, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Chut-
ney, Gotowe produkty spożywcze zawierające głównie makaron, 
Gotowe produkty spożywcze na bazie ryżu, Batony zbożowe, Chipsy 
zbożowe, Produkty zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, Dodatki sma-
kowe i przyprawy, Marynaty zawierające przyprawy, Chutney [ostry, 
gęsty sos], Gotowe sosy, Przeciery warzywne [sosy], Pasty warzywne 
[sosy], Gotowy lunch w  pudełku składający się z  ryżu, z  dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 
Sosy rybne, Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 

Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy 
na  bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Sałatki makaronowe.

(111) 359049 (220) 2022 06 22 (210) 544342
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) KOWALSKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEST
(540) 

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele dopaso-
wane do kształtu ciała [contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją 
masażu na siedząco, Fotele rozkładane w  łóżka, Fotele sako, Fotele 
wypoczynkowe, Fotele z  regulowanym oparciem i  podparciem dla 
nóg [meble], Fotele rozkładane z  podnóżkiem, Fotele rozkładane 
z  odchylanym oparciem, Kanapy, Kanapy rozkładane, Kanapo-tap-
czany, Konsole, Konsole [meble], Konsole [meble] do  montażu 
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], Krzesła, Krzesła biu-
rowe, Krzesła, fotele z  ruchomym oparciem, Krzesła [fotele] biuro-
we, Krzesła na  jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, 
Krzesła sako, Krzesła składane, Krzesła nadmuchiwane, Leżaki, Leżaki 
do opalania, Łóżka plażowe, Meble do salonu, Meble komputerowe, 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble nadmuchiwane, Meble 
ogrodowe z  tworzyw sztucznych, Meble przystosowane do użytku 
na zewnątrz, Meble skórzane, Meble wielofunkcyjne, Meble tapicero-
wane, Meble wypoczynkowe, Meble z tworzyw sztucznych, Nadmu-
chiwane meble, Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, Podłokietniki, Poduszki nadmuchiwane, Poduszki na krze-
sła, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Poduszki sako, Pufy typu 
sako, Pufy [meble], Rozkładane fotele, Rozkładane fotele [do siedze-
nia i spania], Rozkładane kanapy, Siedzenia, Siedzenia dla dzieci, Sie-
dzenia [meble], Siedziska samochodowe dla dzieci, Sofy, Sofy roz-
kładane, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Sofa nadmuchiwana, Stojaki 
do komputerów, Stojaki na głośniki [meble], Stojaki wielofunkcyjne 
[meble], Stoliki komputerowe, Stoliki salonowe, Zagłówki [meble], 
Zagłówki, Zagłówki nadmuchiwane.

(111) 359050 (220) 2022 06 23 (210) 544343
(151) 2022 11 24 (441) 2022 08 08
(732) PROFESSIONAL SPORT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Easy Clinic
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usłu-
gi medyczne, Badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie 
sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Do-
radztwo dietetyczne.

(111) 359051 (220) 2022 06 23 (210) 544374
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlonMix1
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26.05.01, 26.02.01, 05.07.02, 26.11.22, 26.05.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 1 Dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów 
w kompost, Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnio-
nym uwalnianiu, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Mieszanki sub-
stancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy 
ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i  materiałów natu-
ralnych do  wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy mieszane, 
Powłoki do nasion [nawóz], Środki chemiczne do użytku w mieszan-
kach herbicydowych, Środki chemiczne do  użytku w  mieszankach 
pestycydowych, Środki zwiększające plony upraw, Środki zwiększa-
jące plony warzyw, Preparaty do  użyźniania gleby, komposty, Mie-
szaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów humusowych, 
Biostymulatory roślin, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne sto-
sowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do ob-
róbki nasion, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost 
roślin, 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, 
Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w  za-
kresie przemysłu rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za  pośrednictwem Inter-
netu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią środków 
chemicznych do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych .

(111) 359052 (220) 2022 06 27 (210) 544457
(151) 2022 11 04 (441) 2022 07 18
(732) CHARNENKA ILYA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STASACUCINE
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .13, 26 .03 .23, 26 .05 .04
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar .

(111) 359053 (220) 2022 07 05 (210) 544778
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) NAWROT MIROSŁAWA MIMODA PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAFFEY
(540) 

(531) 03 .01 .01, 03 .01 .24, 03 .01 .26, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [nakrycia 
głowy], Czapki [nakrycia głowy ], Czepki damskie [nakrycia gło-
wy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia 

głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dzia-
na, Bliźniaki [odzież], Swetry[odzież], Odzież codzienna, Poszetki 
[odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [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 dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], 
Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna 
[odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzch-
nia dla kobiet, Zestawy typu bliźniak [odzież], Pulowery bez ręka-
wów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sporto-
wa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież sportowa, 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, Su-
kienki druhen, Damskie sukienki cheongsams, Luźne sukienki cią-
żowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na  uroczystości, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule spor-
towe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z  kołnierzy-
kiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
fem, 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 koszu-
le nocne, Koszule hawajskie z  guzikami z  przodu, Spodnie, Spód-
nico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, 
Spodnie sztruksowe, 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 stret-
chu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla 
kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, Płasz-
cze, Spodnie i  kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z  workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, 
Żakiety z  dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgo-
lfem, 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, 
Płaszcze z  materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki 
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki 
futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane 
kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, 
Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe 
z  kapturem, Krótkie luźne kurtki do  pasa, Dwurzędowe kurtki ma-
rynarskie [bosmanki], Kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem 
i  wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na  głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dzia-
ne, Czapki z  pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z  daszkiem, 
Czapki ze  sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłonecz-
ne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, 
Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tu-
by, Chusty, szale na  głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki 
jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z  tryko-
tu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Boler-
ka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], 
Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych 
zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie 
gimnastyczne, Garnitury, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
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ku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  torebkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  torebkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  chustami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chustami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  okularami, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bielizną .

(111) 359054 (220) 2022 07 18 (210) 545202
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) MIND THE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Jesz
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i  or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem in-
ternetu, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restaura-
cji oferujących posiłki na  wynos oraz z  dostawą na  miejsce, Usługi 
w  zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarzą-
dzanie w  zakresie zamówień zakupowych, Usługi handlu detalicz-
nego w  zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji obrazów, 
treści audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z  konkretnymi opcjami wyszukiwa-
nia, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na  rzecz osób trzecich, 
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Wynajem oprogramo-
wania i  programów komputerowych, Wynajem oprogramowania 
komputerowego związanego z  ofertami cenowymi, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na  wykorzystaniu 
sieci Web, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 43 Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Usługi doradcze w  dziedzinie kateringu obejmującego 
żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi w  za-
kresie żywności i napojów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w  żywność, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
Usługi zaopatrzenia w  żywność, Dostarczanie żywności i  napojów 
za  pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos .

(111) 359055 (220) 2022 08 08 (210) 545937
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) LEVERX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amango
(510), (511) 35 Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie 
nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, 42 Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego .

(111) 359056 (220) 2022 02 18 (210) 540053
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) BETPOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Betpol DOM
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remonto-
wanie budynków, Nadzór nad remontami budynków, Konserwacja 
i  naprawa budynków, Budowa nieruchomości [budownictwo], Bu-
dowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków 
na  zamówienie, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa fun-
damentów budynków, Wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, 
Udzielanie informacji związanych ze  wznoszeniem, naprawą i  kon-
serwacją budynków, Budowa instalacji wodociągowych, Budowa 
obiektów do  celów rekreacyjnych, Budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Wznoszenie obsza-
rów mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie bu-
dynków mieszkalnych i  handlowych, Usługi tynkowania, 42 Usługi 
architektoniczne i  planowania urbanistycznego, Opracowywanie 
projektów budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych 
do  projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, 
Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi projek-
towe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania 
architektonicznego, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkanio-
wych, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie ar-
chitektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary geodezyj-
ne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg, Pomiary lub ba-
dania geologiczne, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi 
w zakresie projektowania budynków .

(111) 359057 (220) 2022 05 13 (210) 543044
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nauka to lubię
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Muzyka, 
filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obra-
zowych utrwalone na  nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do me-
diów i publikowania, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 16 Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały drukowane i artyku-
ły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły do  pisania 
i stemplowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne me-
dia papierowe, 25 Odzież, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyję-
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cia i  sztuczne choinki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Gry plan-
szowe i urządzenia do hazardu, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i  promocyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Pro-
dukcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usłu-
gi fotograficzne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wy-
najmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozgrywki, 
sportu i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem 
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Usługi w za-
kresie gier wideo, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania .

(111) 359058 (220) 2022 06 07 (210) 543874
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) MACOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Złotniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MACOD DUO FORTE
(510), (511) 5 Produkty i  preparaty lecznicze, Produkty i  preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Suplementy diety .

(111) 359059 (220) 2022 04 13 (210) 541950
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) GALERIA-WIŚLANKA SPÓŁKA AKCYJNA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA WIŚLANKA
(540) 

(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .04 .03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Prowadzenie 
marketingu, Organizacja promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Badania rynku, Dekoracja 
wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Planowanie i organizowanie targów, wystaw i imprez w celach han-
dlowych lub reklamowych, Rekrutacja personelu, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, Wynajmowanie powierzchni na  cele rekla-
mowe, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym 
centrami handlowo-usługowo-rozrywkowymi, Wynajem obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, Wynajem powierzchni w cen-
trach handlowo-usługowo-rozrywkowych, Dzierżawa lub najem ma-
jątku nieruchomego, Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Doradz-
two inwestycyjne .

(111) 359060 (220) 2022 06 03 (210) 543738
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 08
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLDRONY
(510), (511) 42 Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Specjalistycz-
ne usługi konsultacyjne i  doradcze w  zakresie chemii rolniczej, Ba-
dania dotyczące upraw rolnych, Przeprowadzanie testów w zakresie 
rolnictwa, Badania dotyczące hodowli zwierząt, Testowanie hodowli 
żywego inwentarza, Kontrola jakości hodowli żywego inwentarza, 
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 Usługi 
w  zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa, nasiennictwa i  le-

śnictwa, Usługi w zakresie przygotowania nasion, Usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi 
szacowania szkód w rolnictwie, Usługi termowizji w gospodarstwach 
rolnych, Usługi mapowania obszarów rolniczych, Usługi w  zakresie 
tworzenia nowych odmian roślin, Uprawa roślin, Wynajem roślin, 
Kwiaciarstwo, Wypożyczanie kwiatów, Usługi w  zakresie projekto-
wania kompozycji kwiatowych, Ogrodnictwo i  kształtowanie kra-
jobrazu, Wynajem sprzętu do  rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi banku nasion, Usu-
wanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 359061 (220) 2022 07 14 (210) 545115
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) WILKOWSKA MICHALINA SCIENCE BOARDS, Biedrusko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCIENCE BOARDS
(540) 

(591) biały
(531) 01 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .01 .06
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 359062 (220) 2022 07 15 (210) 545173
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) DASMOTORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DasMotors
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 37 Naprawy i konserwacja 
samochodów, Usługi warsztatów samochodowych w  zakresie kon-
serwacji pojazdów, 39 Wynajem samochodów, Transport samocho-
dowy, Parkowanie samochodów, Wypożyczanie środków transportu .

(111) 359063 (220) 2022 07 22 (210) 545395
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) REMBOWSKA KINGA, Bykowizna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSARSKA 60
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 25 .01 .05, 25 .01 .09, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Infor-
macja hotelowa, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezer-
wacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwatero-
wania hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Świadczenie usług przez 
hotele i  motele, Rezerwacje miejsc w  hotelach, Świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Udostępnianie informa-
cji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Świadczenie usług 
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w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, Udostępnianie 
miejsc noclegowych w  hotelach, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu wystawienniczego w  hotelach, Udzielanie informacji w  zakresie 
hoteli, Usługi agencji podróży w  zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w  zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w  hotelach, Usługi biur podróży w  zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelu, Usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów ho-
telowych, Usługi hoteli dla zwierząt domowych, Usługi hotelowe, 
Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi restauracji 
hotelowych, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z hotelami, Hotele dla zwierząt, 
Hotele dla zwierząt domowych, Hotelowe usługi kateringowe, Infor-
macja na temat hoteli, Organizowanie posiłków w hotelach, Organi-
zowanie zakwaterowania w hotelach, Przedstawianie informacji do-
tyczących hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Rezerwacja 
zakwaterowania w  hotelach, Wycena zakwaterowania w  hotelach, 
Wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych do hoteli, Wypożycza-
nie mebli dla hoteli, Wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, 
Wypożyczanie ręczników do hoteli, Wypożyczanie zasłon do hoteli, 
Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach i motelach .

(111) 359064 (220) 2022 06 10 (210) 544002
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 01
(732) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Fresco
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 03 .09 .11, 26 .11 .25, 27 .05 .05, 27 .05 .14, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do wytwarzania farb .

(111) 359065 (220) 2022 07 15 (210) 545208
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) CONCRET 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Neptun
(510), (511) 11 Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje i urządze-
nia sanitarne, Sprzęt do  zaopatrywania w  wodę i  sanitacji, Rury 
ściekowe do wanien, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
Metalowe rury do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ci-
śnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, 
Urządzenia do  regulacji wody, Zawory do  kontroli wody, Zawory 
do regulacji przepływu wody, Zawory do kontroli wody do kranów, 
Urządzenia do  redukcji ciśnienia wody (akcesoria regulujące], Ze-
społy do uzdatniania wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Filtry 
do uzdatniania wody, 17 Połączenia rurowe niemetalowe, Osłony, 
Niemetalowe obejmy i osłony do rur, Mufy, Reduktory, Trójniki, Ko-
lana niemetalowe, Złączki rur niemetalowe, Niemetalowe łączniki, 
Pierścienie wodoszczelne, Uszczelki, przewody rozgałęźne nieme-
talowe, Materiały izolacyjne, Materiały wypełniające i  uszczelnia-
jące z  gumy lub tworzyw sztucznych, Płyty izolacyjne, Materiały 
dźwiękoszczelne, Kit, Niemetalowe osłony do rur, Rury elastyczne 
niemetalowe, Niemetalowe opaski, Rury izolowane (niemetalowe), 

Niemetalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe izolowane osło-
ny do  rur, Rury niemetalowe do  nawadniania, Niemetalowe rury 
podziemne, Uszczelniacze do  naprawy przecieków w  systemach 
chłodzenia wody, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Płyty 
z  żywic poliestrowych, Szczeliwo do  połączeń, Taśmy przylepne 
inne niż stosowane w medycynie, Papiernictwie lub do użytku do-
mowego, Powłoki izolacyjne z  żywic syntetycznych, Wata szklana 
do izolacji, Wełna mineralna do izolacji, Włókna do celów izolacyj-
nych, Pierścienie wodoszczelne, Izolacyjne powłoki elastomerowe 
do betonu i stali, Przewody giętkie niemetalowe, Węże z materia-
łów tekstylnych, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, Złączki 
niemetalowe, 19 Niemetalowe materiały i  elementy budowlane, 
Niemetalowe elementy konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje 
przenośne, Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, Wodo-
ciągów zbiorników wodnych, Odwodnień liniowych, Niemetalowe 
płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodood-
porne niemetalowe, Obudowy przepompowni, Cement, wapno, 
Gips, Cegły, Cegły szklane, Cegły kominkowe, Klinkier (Kruszywo-), 
Dachówki ceramiczne i  betonowe materiały budowlane, Papa, 
Niemetalowe płyty budowlane, Smoła i bitumy, Deski, Krawędzia-
ki, Kratownice niemetalowe, Szkło, Glazura, Terakota, Drzwi, Okna 
niemetalowe, Balustrady, Bramy, Pokrycia dachowe niemetalowe, 
Boazeria niemetalowa, Drewno budowlane, Materiały do  pokryć 
nawierzchni drogowych, Obudowy do  kominków, elementy wy-
kończeniowe budowlane niemetalowe, Konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, Studzienki kanalizacyjne nieme-
talowe, Rury sztywne niemetalowe, zawory przewodów drenażo-
wych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągo-
we niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie 
gromadzenia w jednym miejscu różnorodnych towarów w sposób 
umożliwiający ich  dogodne oglądanie i  nabywanie: budowlanych 
materiałów metalowych, drobnych wyrobów żelaznych, pojedyn-
czych drobnych wyrobów metalowych, rur metalowych, zbiorników 
metalowych, metalowych pojemników do  pakowania, studzienek 
metalowych, przewodów do kanalizacji, kształtek rurowych, osłon 
do rur metalowych, barierek ochronnych metalowych, rur elastycz-
nych, połączeń rurowych niemetalowych, osłon, obejm do rur nie-
metalowych, mufy, reduktorów, trójników, kolan niemetalowych, 
złączek rur niemetalowych, pierścieni wodoszczelnych, uszczelek, 
przewodów rozgałęźnych niemetalowych, studzienek kanalizacyj-
nych niemetalowych, materiałów izolacyjnych, płyt izolacyjnych, 
wypełniających i uszczelniających z gumy lub tworzyw sztucznych, 
materiałów budowlanych niemetalowych, rur sztywnych niemeta-
lowych, rur spustowych, rur niemetalowych do drenażu, kratownic, 
pokryw do  studzienek niemetalowych, przewodów wodociągo-
wych niemetalowych, spustów rurowych, rur cementowych, apa-
ratury i instalacji do uzdatniania wody, instalacji i urządzeń sanitar-
nych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, rur ściekowych 
do  wanien, rur wodociągowych do  instalacji sanitarnych, metalo-
wych rur do instalacji sanitarnych, zasobników wody pitnej, ciśnie-
niowych zbiorników wody, urządzeń do dostarczania wody pitnej, 
urządzeń do  regulacji wody, zaworów do  wody, urządzeń do  re-
dukcji ciśnienia wody, zespołów do  uzdatniania wody, armatury 
żeliwnej kształtki, rur, zasuw, hydrantów, skrzynek, studni z żywic: 
poliestrowych, polimerobetonowych, betonowych, systemowych 
z tworzywa, wpustów betonowych, z żywic poliestrowych, włazów 
żeliwnych, żeliwno-betonowych, wpustów żeliwnych, kanalizacji 
(rury rozgałęźne do-) metalowe, rurowe (przewody-) metalowe, 
przewody wodociągowe, metalowe, metalowych rur do  drenażu 
podziemnego, metalowych rur do przesyłu wody, metalowych rur 
kanalizacyjne, metalowych rur ściekowe, metalowych rur rozgałęź-
nikowe do rurociągów, metalowych rur odprowadzających do insta-
lacji budowlanych, metalowych rur odpływowe, metalowych prze-
wodów i rur, metalowych rur kanalizacyjnych, kanałów metalowych 
na rury wentylacyjne, rur i rurek metalowych, rur i rurek ze stali, rur 
kołnierzowych metalowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania 
handlowego, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi doradcze 
w zakresie planowania handlowego, usługi lobbingu handlowego .

(111) 359066 (220) 2022 09 06 (210) 546938
(151) 2023 01 13 (441) 2022 09 26
(732) KŁOPOTEK MICHAŁ LEGAL KANCELARIA PRAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LEGAL Kancelaria Prawna Michał Kłopotek
(540) 

(591) brązowy, beżowy
(531) 26 .11 .03, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne w  zakresie od-
powiedzi na  ogłoszenia przetargowe, Usługi adwokackie, Usługi 
monitorowania prawnego, Usługi prawne związane z  negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Usługi w  zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Usługi w zakresie monitorowania prawnego .

(111) 359067 (220) 2022 08 10 (210) 546070
(151) 2023 01 26 (441) 2022 09 26
(732) ELMOURSY MOHAMED FATOH AHMED, Kuwejt (KW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit 4 Life
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety do  użytku medycznego i  niemedycznego, Suplementy diety, 
Suplementy diety dla osób o  specjalnych wymaganiach dietetycz-
nych, Suplementy diety w postaci galaretki, Suplementy diety w po-
staci galaretek, Suplementy diety zawierające albuminy, Mineralne 
dodatki do  żywności, Suplementy odżywcze, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety białkowe, Suplementy die-
ty zawierające enzym, Suplementy diety zawierające alginian, Su-
plementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Suplementy diety zawierające białko sojowe, Suplementy 
do  zdrowej żywności wykonane głównie z  minerałów, Dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, Tabletki witami-
nowe, Suplementy witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w  postaci suplementów diety, Tabletki odchudzające, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Napoje 
witaminowe, Lecznicze napoje izotoniczne, Lecznicze napoje mine-
ralne, Napoje uzupełniające dietę, Preparaty chemiczne do ochrony 
skóry i celów higienicznych, Farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, Kosmetyki o właściwościach leczniczych, Maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, Her-
baty ziołowe do celów leczniczych, Herbata z ziół do celów leczni-
czych, Preparaty dermatologiczne .

(111) 359068 (220) 2022 07 29 (210) 545695
(151) 2023 01 20 (441) 2022 10 03
(732) ŁOBODA GRZEGORZ ERG-BET, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERG-BET
(510), (511) 16 Taśmy klejące do pakowania, Folia, Folia z tworzywa 
sztucznego do  opakowywania, Folie polietylenowe do  zawijania 
lub pakowania, Folia do  pakowania prezentów, Folia bąbelkowa 
do  pakowania, Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Folia 
stretch z tworzywa sztucznego do pakowania, Folia power stretch 
z  tworzywa sztucznego do  pakowania, Folia strecz z  tworzywa 
sztucznego do  pakowania, Folia stretch bezbarwna z  tworzywa 
sztucznego do pakowania, Folia stretch czarna z tworzywa sztucz-
nego do  pakowania, Folia wodoodporna z  tworzyw sztucznych 
do  pakowania, Folia przylepna z  tworzyw sztucznych do  opako-
wań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia sa-
moprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Folia spożyw-

cza, Folie bąbelkowe do  pakowania, Folie z  tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Taśma klejąca, Dwustronna taśma klejąca 
do użytku biurowego, Dwustronna taśma przylepna do użytku do-
mowego, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Podajniki do taśmy 
klejącej, 17 Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowa-
nia], Taśmy do  łączenia dywanów, Taśma pakowa, Srebrna taśma 
klejąca, Klejąca taśma maskująca, Taśma samoprzylepna do opako-
wań, Taśma uszczelniająca do użytku domowego, Taśma maskująca 
do celów przemysłowych, Taśmy klejące do zabezpieczania dywa-
nów przed przesuwaniem się, Folie pokryte substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji .

(111) 359069 (220) 2022 08 28 (210) 546566
(151) 2023 01 04 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Gdańsku
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 02 .01 .10, 02 .01 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 27 .05 .01, 28 .05 .99, 29 .01 .14
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Akusze-
ria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne 
związane z leczeniem zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania 
przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, 
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy 
opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Doradztwo w  zakresie żywienia i  odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjer-
stwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nad-
używających środki odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek 
uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgo-
słupa i  kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki 
zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady 
w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, 
Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych 
przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztu-
ką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie zwie-
rząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi ana-
liz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kierun-
ku nadpobudliwości psychoruchowej z  deficytem uwagi (ADHD), 
Usługi badań przesiewowych w  kierunku zaburzeń koncentracji 
(ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych do ce-
lów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologicz-
ne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi 
medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, 
Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi orto-
dontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi 
stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi teleme-
dyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi 
w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod 
kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakre-
sie higieny dla ludzi, Usługi w  zakresie higieny dla zwierząt, Usługi 
w  zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w  zakresie muzykote-
rapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szcze-
pień, Usługi w  zakresie terapii zajęciowej, Usługi w  zakresie urody 
dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt, Usługi weterynaryjne, 
Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi związane z bankami tka-
nek ludzkich, Wszczepianie włosów, Wynajem butelek i pojemników 
zawierających gaz do  celów medycznych, Wynajmowanie robotów 
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chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie 
urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych me-
dycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359070 (220) 2022 08 28 (210) 546567
(151) 2023 01 04 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Katowicach
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 02 .01 .10, 02 .01 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 27 .05 .01, 28 .05 .99, 29 .01 .14
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z  leczeniem 
ludzi, Analizy medyczne związane z  leczeniem zwierząt, Aroma-
terapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenow-
skie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja 
woskiem, Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, 
Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywie-
nia i  odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, 
Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, 
Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka palia-
tywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwale-
scencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medycz-
ne dla osób niepełnosprawnych, Porady w  zakresie farmakologii, 
Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sana-
toria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpi-
tale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, 
Terapia z  udziałem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszą-
cych osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do  celów diagnostycznych i  leczniczych świadczone przez labo-
ratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w  kierunku nad-
pobudliwości psychoruchowej z  deficytem uwagi (ADHD), Usługi 
badań przesiewowych w  kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), 
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych do  celów 
transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne, Usługi doradcze 
w  zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekolo-
giczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny 
zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, 
Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi 
solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, 
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie aku-
punktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań 
przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelek-
tualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higie-
ny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi 
w  zakresie muzykoterapii, Usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, 
Usługi w  zakresie szczepień, Usługi w  zakresie terapii zajęciowej, 
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwie-
rząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in  vitro, 
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i  pojemników zawierających gaz do  celów me-
dycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do  układania wło-
sów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowa-
nia medycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359071 (220) 2022 08 28 (210) 546568
(151) 2023 01 04 (441) 2022 09 19
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Krakowie
(540) 

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 02 .01 .10, 02 .01 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 27 .05 .01, 28 .05 .99, 29 .01 .14
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z  leczeniem 
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromatera-
pia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Ba-
dania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, 
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa 
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w  zakresie żywienia i  od-
żywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie 
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, 
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opie-
ka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Po-
bieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie 
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządza-
nie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, 
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z  udziałem 
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepeł-
nosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
badań przesiewowych w  kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kie-
runku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi ban-
ku kultur komórkowych do  celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi me-
dyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi 
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi 
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności 
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie 
higieny dla zwierząt, Usługi w  zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi w  zakresie szczepień, Usługi w  zakresie terapii zajęcio-
wej, Usługi w  zakresie urody dla ludzi, Usługi w  zakresie urody dla 
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z  bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i  pojemników zawierających gaz do  celów me-
dycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia, Zooterapia .

(111) 359072 (220) 2022 08 25 (210) 546497
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) HOFMAN TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOLOAIR
(510), (511) 9 Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzo-
ną, Kino wirtualnej rzeczywistości [VR], Modele do  rzeczywistości 
wirtualnej, Okulary do  rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie 
do kina wirtualnej rzeczywistości, Oprogramowanie do rzeczywisto-
ści rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie gier rzeczywistości 
wirtualnej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do two-
rzenia map, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Opro-
gramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej do  użytku w  urządze-
niach mobilnych, Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej 
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do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elek-
tronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, Oprogramowa-
nie do  rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzonej, Oprogramowanie 
do  rzeczywistości rozszerzonej do  edukacji, Oprogramowanie rze-
czywistości wirtualnej do  edukacji medycznej, Oprogramowanie 
rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtual-
nej do edukacji.

(111) 359073 (220) 2022 07 06 (210) 544807
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) DREWIENKOWSKA BEATA, Bożniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Umysł Mistrza
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe, Szkolenia 
biznesowe, Nauczanie i szkolenia.

(111) 359074 (220) 2022 02 11 (210) 539778
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIABLICA
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Parasolki i para-
sole (duże), Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły 
służące do  przenoszenia, Parasole i  parasolki, 25 Obuwie, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, 35 Tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(111) 359075 (220) 2022 05 25 (210) 543414
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENU Smaki Świata SOS DO SPAGETTI SOCZYSTE POMIDORY 
I AROMATYCZNA BAZYLIA
(540) 

(591) czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, beżowy, zielony, 
jasnofioletowy, czarny, biały
(531) 29.01.15, 05.09.17, 05.09.21, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
27.05.24, 25.01.15, 19.03.01
(510), (511) 30 Sosy.

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) 043694 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 051209 (180) 2033 02 23 Prawo przedłużono w całości.

(111) 051210 (180) 2033 02 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 051347 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 052191 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 4: rafinowane, półrafino-
wane i nierafinowane oleje wypro-
dukowane z  ropy naftowej, zarów-
no z  domieszką lub bez domieszki 
olejów zwierzęcych roślinnych lub 
mineralnych, do celów oświetlenio-
wych, spalania, wytwarzania mocy, 
paliwa oraz smaru, tłuszcze smarow-
nicze, mieszaniny zapobiegające za-
marzaniu, oleje do skór.

(111) 059813 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 062125 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 075814 (180) 2031 10 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077032 (180) 2033 01 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079501 (180) 2033 01 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079532 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079875 (180) 2033 02 03 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083738 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083740 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083743 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083794 (180) 2033 03 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084161 (180) 2033 04 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084162 (180) 2033 04 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084291 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084612 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084987 (180) 2033 06 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085396 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085885 (180) 2033 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086706 (180) 2033 05 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 088737 (180) 2033 10 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 088739 (180) 2033 10 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 090400 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: usługi organizowania 
kiermaszów i giełd.

(111) 093060 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 150481 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 156181 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169563 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170536 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170545 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171007 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171055 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171056 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171057 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171058 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171114 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171115 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171233 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171405 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172161 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172293 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172618 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172640 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172730 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172821 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172959 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173383 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173384 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173571 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173651 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173652 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173653 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173654 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173655 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 173656 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173657 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173658 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173673 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174368 (180) 2033 06 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174449 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174481 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174482 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174484 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174485 (180) 2033 07 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174550 (180) 2033 07 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174551 (180) 2033 08 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174643 (180) 2033 07 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174644 (180) 2033 07 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174645 (180) 2033 07 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175154 (180) 2033 05 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175164 (180) 2033 05 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175227 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175366 (180) 2033 08 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175381 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175447 (180) 2033 07 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175448 (180) 2033 07 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175519 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175520 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175521 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175523 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175524 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175525 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175526 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175818 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 176188 (180) 2033 10 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 176319 (180) 2033 07 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177025 (180) 2033 04 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177026 (180) 2033 04 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177156 (180) 2033 10 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177301 (180) 2033 05 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177450 (180) 2033 12 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178298 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178439 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178953 (180) 2033 11 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178954 (180) 2033 11 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 183198 (180) 2033 09 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 184106 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 187393 (180) 2033 09 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 187997 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 195793 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 195879 (180) 2033 10 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 198002 (180) 2033 08 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 207723 (180) 2033 07 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 220734 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 228822 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 250478 (180) 2031 07 22 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 5: produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, leki, witaminy, 
minerały, mineralne dodatki do żyw-
ności do celów leczniczych, mineral-
ne wody do celów leczniczych, para-
farmaceutyki do  celów leczniczych, 
suplementy diety do  celów leczni-
czych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, pre-
paraty ziołowe do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, produkty biobój-
cze, produkty biologiczne do celów 
leczniczych, szczepionki, surowice, 

produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do  celów leczni-
czych, wyroby medyczne, materiały 
do  leczenia zębów, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, środki 
do  zwalczania robactwa, fungicyd, 
herbicydy, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do  celów 
medycznych, kosmetyki do  celów 
medycznych, kremy do  celów me-
dycznych, emulsje do  celów me-
dycznych, płyny do  celów medycz-
nych, żele i oliwki do skóry do celów 
medycznych, maseczki do  twarzy 
do  celów medycznych, maseczki 
do peelingu do celów medycznych, 
pudry po kąpieli do celów medycz-
nych, pudry higieniczne do  celów 
medycznych, mydła toaletowe 
do celów medycznych, mydła dezo-
doryzujące do  celów medycznych, 
środki do kąpieli i pod prysznic (sole, 
pianki, oliwki, żele) do celów medycz-
nych, preparaty de depilacji do celów 
medycznych, środki przeciw poceniu 
do celów medycznych, środki do pie-
lęgnacji włosów, środki do  golenia 
(kremy, pianki, płyny) do celów me-
dycznych, środki do  higieny intym-
nej do  celów medycznych, środki 
do  opalania do  celów medycznych, 
środki samoopalające do  celów 
medycznych, środki do  rozjaśniania 
skóry do celów medycznych, środki 
przeciw zmarszczkom do celów me-
dycznych, preparaty kosmetyczne 
do  ujędrniania skóry do  celów me-
dycznych, preparaty antycellulitowe 
do celów medycznych, preparaty dla 
skóry trądzikowej i alergicznej do ce-
lów medycznych, preparaty kosme-
tyczne do  odchudzania do  celów 
medycznych, składniki kosmetyków 
redukujących tkankę tłuszczową 
i cellulit do celów medycznych.

(111) 254179 (180) 2031 07 05 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 3: kosmetyki, kremy, emulsje, 
płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki 
do twarzy, maseczki do peelingu, pu-
dry po kąpieli, pudry higieniczne, my-
dła toaletowe, mydła dezodoryzu-
jące, środki do kąpieli i pod prysznic 
(sole, pianki, oliwki, żele), preparaty 
de depilacji, środki przeciw poceniu, 
środki do  pielęgnacji włosów, środ-
ki do  golenia (kremy, pianki, płyny), 
środki do  higieny intymnej, środki 
do  opalania, środki samoopalające, 
środki do  rozjaśniania skóry, środki 
przeciw zmarszczkom, preparaty 
kosmetyczne do  ujędrniania skóry, 
preparaty antycellulitowe, preparaty 
dla skóry trądzikowej i  alergicznej, 
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preparaty kosmetyczne do  odchu-
dzania, preparaty do  pielęgnacji 
jamy ustne, środki do  czyszczenia 
zębów, dezodoranty, szampony, pre-
paraty do opalania, perfumy i olejki 
eteryczne, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, przybory 
toaletowe, środki sanitarne i  czysz-
czące, mydła toaletowe do  celów 
medycznych, mydła dezodoryzu-
jące do  celów medycznych; 5: pro-
dukty farmaceutyczne, produkty 
lecznicze, leki, witaminy, minerały 
do  celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności do celów lecz-
niczych, mineralne wody do  celów 
leczniczych, parafarmaceutyki do ce-
lów leczniczych, suplementy diety 
do  celów leczniczych, dietetyczne 
środki spożywcze do  celów leczni-
czych, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki leczni-
cze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne do  celów leczniczych, 
szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do  celów leczniczych, 
wyroby medyczne, materiały do  le-
czenia zębów, żywność dla niemow-
ląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, środki do  zwalcza-
nia robactwa, fungicydy, herbicydy, 
produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycz-
nych, kosmetyki do  celów medycz-
nych, kremy do celów medycznych, 
emulsje do  celów medycznych, 
płyny do  celów medycznych, żele 
i oliwki do skóry do celów medycz-
nych, maseczki do twarzy do celów 
medycznych, maseczki do peelingu 
do celów medycznych, pudry po ką-
pieli do  celów medycznych, pudry 
higieniczne do  celów medycznych, 
środki do kąpieli i pod prysznic (sole, 
pianki, oliwki, żele) do celów medycz-
nych, preparaty de depilacji do celów 
medycznych, środki przeciw poceniu 
do celów medycznych, środki do pie-
lęgnacji włosów, środki do  golenia 
(kremy, pianki, płyny) do celów me-
dycznych, środki do  higieny intym-
nej do  celów medycznych, środki 
do  opalania do  celów medycznych, 
środki samoopalające do  celów 
medycznych, środki do  rozjaśniania 
skóry do celów medycznych, środki 
przeciw zmarszczkom do celów me-
dycznych, preparaty kosmetyczne 
do  ujędrniania skóry do  celów me-
dycznych, preparaty antycellulitowe 
do celów medycznych, preparaty dla 

skóry trądzikowej i alergicznej do ce-
lów medycznych, preparaty kosme-
tyczne do  odchudzania do  celów 
medycznych, składniki kosmetyków 
redukujących tkankę tłuszczową 
i cellulit do celów medycznych.

(111) 257468 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 35: sprzedaż mięsa i wędlin 
oraz innych artykułów spożywczych 
na  bazie mięsa i  wędlin, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, pre-
zentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, 
organizowanie targów i  wystaw 
w  celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczą-
cych artykułów spożywczych, mię-
sa i  wędlin, informacje handlowe, 
promocja sprzedaży mięsa i wędlin 
oraz innych artykułów spożywczych 
na bazie mięsa i wędlin, usługi orga-
nizowania programów lojalnościo-
wych, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych 
dotyczących mięsa i  wędlin oraz 
innych artykułów spożywczych 
na  bazie mięsa i  wędlin, organi-
zowanie i  prowadzenie kampanii 
reklamowych dotyczących mięsa 
i wędlin oraz innych artykułów spo-
żywczych na bazie mięsa i wędlin.

(111) 258856 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258866 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258873 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258884 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259009 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259011 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259291 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259295 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259299 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 259462 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261126 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261127 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261729 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261732 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261749 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261753 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261759 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261761 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261763 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261765 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261768 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262252 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262508 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262509 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262899 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262972 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263151 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263342 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263508 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263525 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263526 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263639 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263640 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263741 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 263821 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263952 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263957 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263963 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263965 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263966 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264049 (180) 2032 06 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264124 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264151 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264176 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264404 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264512 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264776 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264778 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264865 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264866 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264892 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264917 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264980 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265080 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265114 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265143 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265144 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265169 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265181 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265184 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265213 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265214 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265432 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265440 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265752 (180) 2033 03 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265807 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265937 (180) 2033 08 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265938 (180) 2033 08 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265980 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266112 (180) 2033 04 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266223 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266227 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266262 (180) 2033 05 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266263 (180) 2033 05 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266490 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266572 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266573 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266673 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266675 (180) 2033 02 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266693 (180) 2033 05 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266694 (180) 2033 05 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 266958 (180) 2033 06 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267040 (180) 2033 07 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267071 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 267517 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268023 (180) 2033 09 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268093 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268121 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268199 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268400 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268478 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268479 (180) 2033 10 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268654 (180) 2033 08 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 268878 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 269982 (180) 2033 09 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270044 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270193 (180) 2033 10 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270323 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270481 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270483 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości.

(111) 270484 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270660 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270690 (180) 2033 09 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270705 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270709 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270710 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270711 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270712 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270713 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270714 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270715 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270716 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270963 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271109 (180) 2033 09 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 271769 (180) 2033 11 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272360 (180) 2033 11 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272379 (180) 2033 12 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272622 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272623 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 272845 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 273264 (180) 2033 07 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 273301 (180) 2033 11 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274178 (180) 2033 12 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274224 (180) 2033 02 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 276635 (180) 2033 02 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 277709 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 278444 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 279234 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 279690 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 279691 (180) 2033 06 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 279693 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 281543 (180) 2033 05 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 282832 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 283204 (180) 2033 11 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 283467 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 289789 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 292333 (180) 2033 07 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 292334 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 294342 (180) 2033 09 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 296614 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 303509 (180) 2033 04 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 305508 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 308281 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 310944 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 310945 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 312571 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 331219 (180) 2033 08 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 331286 (180) 2033 05 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 348889 (180) 2033 10 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 348890 (180) 2033 10 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 348891 (180) 2033 10 12 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) 498891 U
(210) 516615 U
(210) 517758 ZT49/2020

(210) 519726 ZT52/2020
(210) 521859 U
(210) 522717 U
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(210) 528446 U
(210) 529423 ZT30/2021
(210) 531024 ZT30/2021
(210) 531924 U
(210) 532986 U
(210) 533423 ZT39/2021
(210) 535014 U
(210) 537190 U
(210) 538211 U
(210) 545845 U
(210) 544711 U

(210) 542443 U
(210) 540626 U
(210) 544240 U
(210) 541095 U
(210) 538725 U
(210) 546413 U
(210) 543277 U
(210) 545832 U
(210) 543712 U
(210) 545053 U

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) 514622 ZT36/2020
(210) 545646 ZT36/2022
(210) 544661 ZT33/2022
(210) 540839 ZT13/2022
(210) 545030 ZT31/2022
(210) 524828 ZT6/2022
(210) 543398 U
(210) 543399 U
(210) 543400 U
(210) 543445 U
(210) 543449 U
(210) 543451 U

(210) 543452 U
(210) 543456 U
(210) 545507 U
(210) 546004 U
(210) 546005 U
(210) 546006 U
(210) 546007 U
(210) 546008 U
(210) 546462 U
(210) 546687 U
(210) 547107 U
(210) 547552 U

UnieWaŻnienie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

(111) 284420 Prawo unieważniono w całości . 

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) 043907 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 044005 A . Wykreślono: CROSSPHARMA LTD ., BELFAST, 
Wielka Brytania; Wpisano: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, 
Niemcy .

(111) 048360 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 048696 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 049284 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 050584 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 056743 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 057062 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 058555 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 059709 A . Wykreślono: UNION CARBIDE CORPORATION, 
DANBURY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UNION CARBIDE 
CORPORATION, Seadrift, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 063421 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 064340 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 064341 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 065503 A . Wykreślono: KRC TRADE CORPORATION, 
GREENVILLE, Południowa Karolina, Stany Zjednoczone Ameryki; 
Wpisano: KEMET ELECTRONICS CORPORATION, Fort Lauderdale, 
Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 068039 A . Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy „Septoma”, Ząbki k/Warszawy, Polska; Wpisano: 
DPF21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 015328252 .

(111) 072888 D . Wpisano: „W dniu 27 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  21862/22/629) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738514 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .072888 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWO-
JU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE 
LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 075655 A . Wykreślono: SEPTOMA Farmaceutyczno-Che-
miczna Spółdzielnia Pracy, Ząbki, Polska; Wpisano: DPF21 SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015328252 .

(111) 077341 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 077658 A . Wykreślono: SUMITOMO CHEMICAL CO ., LTD ., 
TOKIO, Japonia; Wpisano: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMI-
TED, Tokio, Japonia .

(111) 090086 A . Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 931051710; Wpisano: BURDA ME-
DIA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 931051710 .
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(111) 091392 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 098606 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 104944 D . Wpisano: „W dniu 28 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za 21797/22/496) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2738603 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .104944 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE 
LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 108200 D . Wpisano: „W dniu 02 stycznia 2023 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  21822/22/345) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739204 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R .108200 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 110158 A . Wykreślono: VICTAULIC COMPANY, EASTON, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Victaulic Company, Easton, 
Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 112096 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 116856 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 119330 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 119331 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 119332 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 122652 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 132879 A . Wykreślono: BURGER KING CORPORATION, 
MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BURGER KING COM-
PANY LLC, Miami, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 138021 A . Wykreślono: BURGER KING CORPORATION, 
MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BURGER KING COM-
PANY LLC, Miami, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 139316 A . Wykreślono: Farmaceutyczno-Chemicz-
na Spółdzielnia Pracy SEPTOMA, ul . Reymonta 28, 05-091 Ząbki 
k/Warszawy, Polska; Wpisano: DPF21 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015328252 .

(111) 144888 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 149174 A . Wykreślono: DIREX Ireneusz i  Dorota Pru-
dzyńscy Spółka Jawna, Sulejówek, Polska 012541376; Wpisano: 
DIREX KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Sulejówek, Polska 012541376 .

(111) 150269 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 151437 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 153786 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 157075 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 157716 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 158888 A . Wykreślono: THE FURUKAWA ELECTRIC CO ., LTD ., 
TOKIO, Japonia; Wpisano: FURUKAWA ELECTRIC CO ., LTD ., Tokio, 
Japonia .

(111) 163410 A . Wykreślono: FILTRONA UNITED KINGDOM LI-
MITED, GILTBROOK, Wielka Brytania; Wpisano: Essentra Filter Pro-
ducts Limited, Kidlington, Wielka Brytania .

(111) 163665 A . Wykreślono: EOBUWIE .PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
ZIELONA GÓRA, Polska; Wpisano: CCC .EU SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487 .

(111) 166737 A . Wykreślono: SUMITOMO CHEMICAL CO ., LTD ., 
TOKIO, Japonia; Wpisano: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMI-
TED, Tokio, Japonia .

(111) 169226 A . Wykreślono: Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno, 
Polska 142584703; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Pia-
seczno, Polska 012186410 .

(111) 171416 A . Wykreślono: ELDAR R . PIETRZYK, M . RYBCZYŃ-
SKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470566358; Wpisano: ELDAR ELE-
GANCE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358 .

(111) 174756 A . Wykreślono: MICRO-STAR INTERNATIONAL 
CO ., LTD ., TAIPEI HSIEN, Tajwan; Wpisano: Micro-Star International 
Co ., Ltd ., Nowe Tajpej, Tajwan .

(111) 177146 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 185283 A . Wykreślono: „OVER EUROPE” Sp . z o .o ., Klem-
bów, Polska 015448980; Wpisano: E .J .A . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 369041480 .

(111) 187363 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .
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(111) 187364 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 191567 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 191848 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 195021 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 205177 D . Wpisano: „W dniu 28 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  20750/22/334) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738674 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .205177 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 205179 D . Wpisano: „W dniu 28 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  20756/22/740) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738677 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .205179 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 205181 D . Wpisano: „W dniu 28 grudnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  20754/22/938) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738676 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .205181 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA 
AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki IMPACT CLEAN 
POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 209910 A . Wykreślono: YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Pol-
ska 300730901; Wpisano: YASUMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 300730901 .

(111) 212525 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 213436 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 213768 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 213769 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 215521 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 218848 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 221982 A . Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 224705 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 229647 A . Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 242303 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 254212 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 259190 A . Wykreślono: OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bierutów, Polska 020134357; Wpisano: OSADKOWSKI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów, Polska 
368945994 .

(111) 259770 A . Wykreślono: IKA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań, Polska 301324356; Wpisano: IKA POLSKA E . ROSZAK SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301324356 .

(111) 261198 A . Wykreślono: GŁUSZEK MONIKA PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MISTAL, Słotwina, Polska 
020337335; Wpisano: MISTAL ACCESSORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 021938684 .

(111) 261287 A . Wykreślono: FIRMA GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA 
JAWNA, Kórnik, Polska 634365512; Wpisano: ZBIGNIEW JANUSZ 
GRZEŚKOWIAK, Kórnik, Polska; MARCIN TOMASZ GRZEŚKOWIAK, 
Kórnik, Polska .

(111) 261287 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
2 listopada 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 262082 A . Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402 .

(111) 264987 D . Wpisano: „W dniu 02 stycznia 2023 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  21830/22/864) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739042 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R .264987 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie” .

(111) 268644 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .

(111) 271160 A . Wykreślono: IKA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Po-
znań, Polska 301324356; Wpisano: IKA POLSKA E . ROSZAK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301324356 .

(111) 272164 A . Wykreślono: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 302449574; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949 .

(111) 272966 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  .
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(111) 274110 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 276634 A. Wykreślono: NOVAMED SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470974353; Wpisano: 
NOVAMED.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470974353.

(111) 278144 D. Wpisano: „W dniu 29 grudnia 2022 r. na 
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
wy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 21863/22/030) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2738834 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.278144 w celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie”.

(111) 280308 A. Wykreślono: BURGER KING CORPORATION, 
MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BURGER KING COM-
PANY LLC, Miami, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 280694 D. Wpisano: „W dniu 27 grudnia 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 21829/22/152) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2738575 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R.280694 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki 
POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w War-
szawie”.

(111) 281266 A. Wykreślono: OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bierutów, Polska 020134357; Wpisano: OSADKOWSKI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów, Polska 
368945994.

(111) 282468 A. Wykreślono: DEPUTAT JOLANTA USŁUGI PO-
GRZEBOWE REGAT-REGATA, Opole, Polska 161480340; Wpisano: 
FIRMA POGRZEBOWA REGAT DEPUTAT&SYNOWIE GRZEGORZ DE-
PUTAT, Opole, Polska 367902623.

(111) 283888 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 285030 A. Wykreślono: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367328934; Wpisano: ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934.

(111) 291676 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 291677 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 291681 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 291684 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 291685 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 299583 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 300713 A. Wykreślono: AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska; Wpisano: 
AGRO-LAND SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zgierz, Polska 368724402.

(111) 301622 A. Wykreślono: EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra, Polska 970569861; Wpisano: MODIVO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Zielona Góra, Polska 970569861.

(111) 303068 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 304468 D. Wpisano: „W dniu 02 stycznia 2023 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  21832/22/666) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739044 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.304468 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie”.

(111) 308341 D. Wpisano: „W dniu 27 grudnia 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  21850/22/506) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2738573 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.308341 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie”.

(111) 310182 A. Wykreślono: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367328934; Wpisano: ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934.

(111) 311278 D. Wpisano: „W dniu 28 grudnia 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  21834/22/468) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2738602 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.311278 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie”.

(111) 312973 A. Wykreślono: IKA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Po-
znań, Polska 301324356; Wpisano: IKA POLSKA E. ROSZAK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301324356.

(111) 314596 A. Wykreślono: EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra, Polska 970569861; Wpisano: MODIVO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Zielona Góra, Polska 970569861.

(111) 316011 A. Wykreślono: WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kraków, Polska 350908122; TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA 
KRAKÓW, Kraków, Polska 007014962; Wpisano: TOWARZYSTWO 
SPORTOWE WISŁA KRAKÓW, Kraków, Polska 007014962; TOWA-
RZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, 
Polska 350908122.

(111) 317095 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 317832 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.
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(111) 317884 A. Wykreślono: IKA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Po-
znań, Polska 301324356; Wpisano: IKA POLSKA E. ROSZAK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301324356.

(111) 318039 A. Wykreślono: XUANCHENG BRAVEIY BIOENGI-
NEERING CO., LTD, Anhui, Chiny; Wpisano: BRAVEIY BIOTECHNOLO-
GY (ANHUI) CO., LTD, Xuancheng , Chiny.

(111) 318308 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 318811 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 318812 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 319365 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 319365 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 319432 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 319615 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 320506 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 320506 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 320650 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 320650 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 321105 A. Wykreślono: ADRIAN KAZER, YOER, Kościan, 
Polska 301188692; Wpisano: YOER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan, Polska 522443153.

(111) 321417 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 321418 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 322030 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 322065 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 324896 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy.

(111) 325884 A. Wykreślono: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 302449574; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949.

(111) 326400 A. Wykreślono: MIKOMAX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź, Polska 100761902; Wpisano: MIKOMAX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100703371.

(111) 326737 A. Wykreślono: OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bierutów, Polska 020134357; Wpisano: OSADKOWSKI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów, Polska 
368945994.

(111) 326825 A. Wykreślono: REDS SPÓŁKA AKCYJNA, War-
szawa, Polska 363022227; Wpisano: PKP ENERGETYKA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa, Polska 017301607.

(111) 327193 D. Wpisano: „W dniu 27 grudnia 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  21865/22/832) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2738572 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R.327193 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKI FUN-
DUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec 
spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE ”LOT” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Warszawie”.

(111) 329140 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 329515 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 331541 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 336573 A. Wykreślono: SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360804366; Wpisano: 
ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 367328934.

(111) 336574 A. Wykreślono: SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360804366; Wpisano: 
ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 367328934.

(111) 339574 A. Wykreślono: VOLLMART SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387196919; 
Wpisano: VOLLMART24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 385608105.

(111) 340091 A. Wykreślono: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367328934; Wpisano: ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934.
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(111) 340312 A. Wykreślono: VOLLMART SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387196919; 
Wpisano: VOLLMART24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 385608105.

(111) 341452 A. Wykreślono: OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bierutów, Polska 020134357; Wpisano: OSADKOWSKI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów, Polska 
368945994.

(111) 341497 A. Wykreślono: OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Bierutów, Polska 020134357; Wpisano: OSADKOWSKI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów, Polska 
368945994.

(111) 348520 A. Wykreślono: XENICO PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
361244283; Wpisano: DORADZTWO FARMAKOEKONOMICZNE 
MARCIN PŁOCH, Wrocław, Polska 364049487; KONSULTING SZKO-
LENIA DORADZTWO RADOSŁAW SEWERYN, Wrocław, Polska 
022456869.

(111) 348520 E. Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
16.12.2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

(111) 350478 A. Wykreślono: AGAWA BUJALSKI I  BUJALSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Jawczyce, Polska 368578739; Wpisano: AGA-
WA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ożarów 
Mazowiecki, Polska 368578739.

(111) 350839 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 351195 A. Wykreślono: CENTRUM PRAWA ŻYWNO-
ŚCIOWEGO A. SZYMECKA-WESOŁOWSKA D. SZOSTEK SPÓŁKA 
JAWNA, Warszawa, Polska 146340091; Wpisano: CENTRUM PRA-
WA ŻYWNOŚCIOWEGO I  PRODUKTOWEGO A. SZYMECKA-WESO-
ŁOWSKA D.SZOSTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 
146340091.

(111) 351794 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553.

(111) 352553 A. Wykreślono: PAWEŁ CHMIEL, MUSIC CRE-
ATOR, Bielsko-Biała, Polska 384503485; Wpisano: MUSIC CREATOR 
PAWEŁ CHMIEL, Ustroń, Polska 384503485.

(111) 352554 A. Wykreślono: PAWEŁ CHMIEL, MUSIC CRE-
ATOR, Bielsko-Biała, Polska 384503485; Wpisano: MUSIC CREATOR 
PAWEŁ CHMIEL, Ustroń, Polska 384503485.

(111) 355315 A. Wykreślono: MATEUSZ LASOTA, ISO TRADE, 
Legnica, Polska 020206884; Wpisano: ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska 521121810.

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), określe-
nie klas towarowych, nazwisko i  imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  datę zamiesz-

czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1619483 (540) TAF (511) 20, 24
(732) Mustafa C. Ekinci,  
Italiaansestraat 39, NL-3028 EC Rotterdam (NL);  
Yildirim Ekinci,  
Puntstraat 51, NL-3025 GG Rotterdam (NL);  
Haci M. Ekinci,  
Wilhelminakade 481, NL-3072 AP Rotterdam (NL)
(151) 2021 03 11 (441) 2021 11 02 (581) 2021 10 14

(111) 1663605 (540) FMONYC For Models Only (511) 3
(732) M-Beauty USA LLC,  
11711 OAKSPINE CT, Ellicott City MD 21042 (US)
(151) 2022 01 05 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1663618 (540) ACTS OF TRUE BEAUTY (511) 3, 21, 35
(732) Henkel AG & Co. KGaA,  
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2022 04 05 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1663963 (540) JAMESI (511) 5
(732) Zentiva, k.s.,  
U Kabelovny 130/22, CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2022 02 22 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1663968 (540) ARAMLESSA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1663992 (540) AIENOCHI
(531) CFE: 27.05.01 (511) 21
(732) Qingxian Xingyuan Brush Factory (General Partnership), 
Dongyaozhuang Village, Machang Town, Qing County, 
062650 Hebei Province (CN)
(151) 2022 03 28 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1664389 (540) Loki (511) 31
(732) Rosen Tantau KG,  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (DE)
(151) 2022 04 20 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1664733 (540) ID-Solar (511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) BHG,  
24 rue de Paris, F-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
(151) 2022 02 15 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664736 (540) SEPPMAIL
(531) CFE: 14.05.23, 20.05.13, 24.13.01, 27.05.01 (511) 9, 42
(732) SEPPmail AG,  
Industriestrasse 7, CH-5432 Neuenhof (CH)
(151) 2022 03 16 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1664822 (540) INSIST
(531) CFE: 02.09.18, 27.05.01, 28.03.00 (511) 7
(732) NINGBO YINZHOU YONGYAO SEWING MACHINERY CO. LTD., 
No. 528 Yuncai Road, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo, 
315137 Zhejiang (CN)
(151) 2022 04 02 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665471 (540) OTOMICON (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 04 19 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665472 (540) OTONIXIL (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 04 19 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665500 (540) NAVOIY AZOT
(531) CFE: 01.15.05, 19.11.11,  
26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11 (511) 1
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(732) „NAVOIYAZOT” aksiyadorlik jamiyati,  
Navoiy-5, Navoiy city 210105 (UZ)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665533 (540) LUMENIZER
(531) CFE: 13.01.06, 27.03.15, 27.05.09, 29.01.12 (511) 11, 35
(732) LumenLabs Co., Ltd.,  
Room 401, building 15, No. 188, Xinjun Ring Road,  
Minhang District, Shanghai (CN)
(151) 2022 03 01 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665534 (540) LUMENLABS
(531) CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12 (511) 11, 35
(732) LumenLabs Co., Ltd.,  
Room 401, building 15, No. 188, Xinjun Ring Road, 
Minhang District, Shanghai (CN)
(151) 2022 03 01 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665558
(531) CFE: 26.13.25 (511) 25
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2022 04 22 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665616
(531) CFE: 28.03.00 (511) 39
(732) Winner Star Holdings Limited,  
Room 306, Yip Fung Building, 2-12 D’Aguilar Street Central,  
Hong Kong (CN)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665642 (540) COARPRENESSA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 04 08 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665736 (540) Bo BEAUTY ORGANICS
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01 (511) 3, 5, 30, 35
(732) Feelgood Shop B.V.,  
Celsiusweg 25 A, NL-5928 PR Venlo (NL)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

RejestRacja międzynaRodowa,  
w któRej wydano decyzję  

o definitywnej odmowie uznania ochRony  
na teRytoRium Rzeczypospolitej polskiej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej, 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), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę 

uprawnionego, 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 późniejszego 
wyznaczenia.

(111) 1196024 (540) Bossa
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04 (511) 23, 24, 25
(732) BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ, 
Güzelevler Mahallesi, Girne Bulvari, 7. Km., No: 236,  
Yüreğir/ADANA (TR)
(151) 2019 06 26 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1303571 (540) DATA PLUG (511) 9, 38
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft,  
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg (DE)
(151) 2017 08 04 (441) 2017 09 25 (581) 2017 09 07

(111) 1329455 (540) EuroPremium (511) 1, 2, 19
(732) SÜDWEST LACKE + FARBEN GMBH & Co KG,  
Iggelheimer Strasse 13, 67459 BÖHL-IGGELHEIM (DE)
(151) 2017 03 31 (441) 2017 07 31 (581) 2017 07 13

(111) 1336551 (540) boost my energy (511) 5, 30, 32
(732) Axanova AG,  
Ottenhofenstrasse 35, CH-8738 Uetliburg (CH)
(151) 2016 11 30 (441) 2017 04 18 (581) 2017 03 30

(111) 1439549 (540) EUROPEAN DANCE COUNCIL (511) 41
(732) Marko Ciboci, Bačka 12, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2018 09 26 (441) 2019 01 07 (581) 2018 12 20

(111) 1497258
(531) CFE: 19.07.01 (511) 33
(732) PIC Samuil, Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051 Chişinău (MD)
(151) 2021 09 23 (441) 2021 11 22 (581) 2021 11 04

(111) 1534131 (540) REALISM (511) 25
(732) Bao Qingkai,  
Room 401, Building B, Jiayuan Community, 58 Huayuan Road, 
Shishi city, 362700 Fujian Province (CN)
(151) 2020 05 11 (441) 2020 06 22 (581) 2020 06 04

(111) 1546628
(531) CFE: 24.15.01, 26.04.04 (511) 9
(732) HANGZHOU INSHOT TECH CO., LTD,  
RM. 2002, 20/F, HUAXING CENTURY BLDG., NO. 317,  
WANTANG RD., XIHU DIST., HANGZHOU, 310000 ZHEJIANG (CN)
(151) 2020 07 03 (441) 2020 09 07 (581) 2020 08 20
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