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a. wynalaZki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patenty
udZielone prawa 

(od nr 239 871 do nr 239 930)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239922 (41) 2021 04 19 
(51) A01H 4/00 (2006 .01)
(21) 431456 (22) 2019 10 14
(72) leMa-RUMIŃsKa JUsTyna, Bydgoszcz (Pl)

(73) UnIWeRsyTeT TeChnOlOgICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana 
I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByDgOsZCZy, ByDgOsZCZ (Pl)
(54) sposób otrzymywania pędów na drodze embriogenezy so-
matycznej z fragmentów blaszek liściowych u echinacea purpurea  
l . (Moench .)

(B1) (11) 239886 (41) 2021 05 17 
(51) A23B 7/153 (2006 .01) 
 A23B 7/157 (2006 .01) 
 A23L 3/358 (2006 .01) 
 A23B 9/24 (2006 .01)
(21) 431729 (22) 2019 11 07
(72) CIeŚlICKI BOgUsłaW, gdańsk (Pl)
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(73) CIeŚlICKI BOgUsłaW BIOPasZ, gdańsk (Pl)
(54) sposób mycia nasion i zielonych warzyw, zwłaszcza ciętej pie-
truszki

(B1) (11) 239926 (41) 2021 01 25 
(51) A23L 7/109 (2016 .01) 
 A23L 7/10 (2016 .01) 
 A23L 33/185 (2016 .01) 
 A23L 33/21 (2016 .01) 
 A23L 11/00 (2021 .01)
(21) 430645 (22) 2019 07 18
(72) POlaK DOMInIK, ludwin Kolonia (Pl); sOBOTa alDOna, 
lublin (Pl)
(73) WyTWÓRnIa MaKaROnU DOMOWegO POl-MaK 
sPÓłKa aKCyJna, ludwin Kolonia (Pl)
(54) Makaron o niskim indeksie glikemicznym

(B1) (11) 239900 (41) 2021 05 31 
(51) A45D 34/04 (2006 .01)
(21) 431963 (22) 2019 11 28
(72) JanOWsKI anDRZeJ, Majdy (Pl); KOWaleWsKI MaRCIn, 
Działdowo (Pl); gOŃCZ KRZysZTOF, Działdowo (Pl)
(73) KaJ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Działdowo (Pl)
(54) Opakowanie z aplikatorem typu kulkowego

(B1) (11) 239894 (41) 2018 10 22 
(51) A47C 1/024 (2006 .01)
(21) 421323 (22) 2017 04 17
(72) OleCh gRZegORZ, Warszawa (Pl)
(73) FaBRyKa MeBlI BIUROWyCh MDD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sępólno Krajeńskie (Pl)
(54) Krzesło z oparciem

(B1) (11) 239902 (41) 2021 09 27 
(51) A47G 9/06 (2006 .01) 
 A47G 9/02 (2006 .01)
(21) 433333 (22) 2020 03 25
(72) ROZUMIsZeWsKI MaRCIn, Jelcz-laskowice (Pl)
(73) ReVOlIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelcz-laskowice (Pl)
(54) sposób produkcji kołdry obciążeniowej z poszwą

(B1) (11) 239929 (41) 2018 04 09 
(51) A61B 1/00 (2006 .01) 
 A61B 1/04 (2006 .01) 
 A61B 1/06 (2006 .01) 
 A61B 5/00 (2006 .01)
(21) 419024 (22) 2016 10 07
(72) JUsT MaRCIn, Wrocław (Pl); RaCInO anna, nowa sól (Pl); 
TyC MIChał, Wrocław (Pl)
(73) DIagnOVa TeChnOlOgIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(54) sposób kontroli i określania położenia oraz pomiaru przesunięć 
końcówki endoskopu w metodzie pomiaru geometrii narządu mowy 
i zestaw endoskopowy z układem kontroli i określania położenia oraz 
pomiaru przesunięć końcówki endoskopu w czasie rzeczywistym

(B1) (11) 239878 (41) 2017 10 09 
(51) A61K 9/48 (2006 .01)
(21) 416681 (22) 2016 03 30
(72) MaCIeJeWsKI BaRTOsZ, sierpc (Pl); sZnITOWsKa 
MałgORZaTa, gdańsk (Pl)
(73) gDaŃsKI UnIWeRsyTeT MeDyCZny, gdańsk (Pl)
(54) Wodna kompozycja oraz sposób wytwarzania dojelitowych 
elastycznych filmów do sporządzania kapsułek z wodnej kompozycji 
oraz dojelitowy elastyczny film do sporządzania kapsułek miękkich

(B1) (11) 239917 (41) 2020 06 01 
(51) A61K 38/55 (2006 .01) 
 A61K 47/34 (2017 .01) 
 A61L 27/28 (2006 .01) 
 A61L 27/52 (2006 .01) 
 A61L 27/54 (2006 .01)
(21) 427909 (22) 2018 11 28
(72) BaRanOWsKI PRZeMysłaW, Oleśnica (Pl);  
gOłĄB KRZysZTOF, Wrocław (Pl); gBUReK JaKUB, Wrocław (Pl);  
PlUTa JanUsZ, Wrocław (Pl); KaROleWICZ BOŻena, Wrocław (Pl);  
anTOsZeWsKa-sMITh JOanna, Wrocław (Pl); JUsZCZyŃsKa 
KaTaRZyna JaDWIga, Wrocław (Pl); seBZDa TaDeUsZ 
PRZeMysłaW, Bielany Wrocławskie (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny IM . PIasTÓW ŚlĄsKICh We 
WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Kompozycja zawierająca cystatynę  oraz jej zastosowanie w im-
plantologii kostnej

(B1) (11) 239893 (41) 2017 06 05 
(51) B01D 53/56 (2006 .01) 
 F23L 9/04 (2006 .01)
(21) 414964 (22) 2015 11 26
(72) PIKUła WłaDysłaW, Katowice (Pl); sZaFRUga KRZysZTOF, 
Pilchowice (Pl); lUPIeRZ PaWeł, gliwice (Pl); CIesIelsKI JaCeK, 
gliwice (Pl); WalIgÓRa lesłaW, gliwice (Pl); KłOsOWsKI MaReK, 
gliwice (Pl)
(73) InnOWaCyJne PRZeDsIĘBIORsTWO WIelOBRanŻOWe 
POlIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)
(54) sposób i system obniżania emisji amoniaku powstającego z reagen-
ta w selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu w spalinach 
kotła energetycznego oraz kocioł energetyczny zawierający taki system

(B1) (11) 239876 (41) 2016 10 10 
(51) B02C 19/18 (2006 .01)
(21) 411790 (22) 2015 03 27
(72) FIJałKOWsKI KaROl, Warszawa (Pl); OWaRZany RaFał, 
sanok (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (Pl)
(54) Kriogeniczna misa do młyna laboratoryjnego do mielenia pró-
bek reaktywnych

(B1) (11) 239927 (41) 2020 11 16 
(51) B21J 15/02 (2006 .01) 
 B21D 39/00 (2006 .01) 
 B23P 11/02 (2006 .01) 
 B23P 19/02 (2006 .01) 
 B29C 65/56 (2006 .01) 
 B21K 1/12 (2006 .01)
(21) 429849 (22) 2019 05 09
(72) MasZKIeWICZ gRZegORZ, Rypin (Pl)
(73) ReJs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rypin (Pl)
(54) sposób i przyrząd do osadzania metalowego pręta w metalowej 
płycie

(B1) (11) 239924 (41) 2019 03 25 
(51) B23D 21/00 (2006 .01)
(21) 422951 (22) 2017 09 22
(72) POBeReŻny RaJMUnD, gdańsk (Pl)
(73) aIC sPÓłKa aKCyJna, gdynia (Pl)
(54) sposób i urządzenie do automatycznego planowania czoła rury 
przy użyciu robota, zwłaszcza w procesie wytwarzania rurowych 
wymienników ciepła

(B1) (11) 239885 (41) 2020 03 09 
(51) B27B 5/18 (2006 .01) 
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 B27B 5/29 (2006 .01) 
 B23D 45/06 (2006 .01)
(21) 426869 (22) 2018 09 03
(72) Cygan RaFał, Przedbórz (Pl)
(73) Cygan RaFał MeTal-TeChnIKa, Przedbórz (Pl)
(54) Optymalizerka

(B1) (11) 239891 (41) 2019 04 08 
(51) B29C 45/47 (2006 .01) 
 B29C 48/36 (2019 .01) 
 B29C 48/395 (2019 .01) 
 B29C 48/40 (2019 .01) 
 B29C 48/42 (2019 .01) 
 B29C 48/695 (2019 .01) 
 B29C 48/70 (2019 .01) 
 B29C 48/90 (2019 .01) 
 B29C 45/46 (2006 .01) 
 B29C 45/60 (2006 .01) 
 B29B 7/48 (2006 .01)
(21) 422984 (22) 2017 09 27
(72) galas aDaM, Białystok (Pl)
(73) galas aDaM słaWOMIR, Białystok (Pl)
(54) Urządzenie do mieszania i wytłaczania materiałów, zwłaszcza 
plastycznych

(B1) (11) 239928 (41) 2018 01 15 
(51) B60B 37/10 (2006 .01) 
 B62K 25/02 (2006 .01)
(21) 417916 (22) 2016 07 11
(72) KOZaK MaRIUsZ, Franciszków (Pl)
(73) KOZaK MaRIUsZ, Franciszków (Pl)
(54) Oś koła pojazdu

(B1) (11) 239888 (41) 2020 03 23 
(51) B60C 27/00 (2006 .01) 
 B60C 11/18 (2006 .01) 
 B60B 39/00 (2006 .01)
(21) 427159 (22) 2018 09 21
(72) ZaleWsKI ZBIgnIeW, Połazie Świętochowskie (Pl)
(73) DOZBUD easy DRIVe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ząbki (Pl)
(54) Zestaw paska przeciwpoślizgowego i urządzenia chwytającego

(B1) (11) 239919 (41) 2020 09 21 
(51) B60F 1/00 (2006 .01) 
 B60F 1/02 (2006 .01) 
 B60F 1/04 (2006 .01) 
 B60P 3/06 (2006 .01) 
 B61D 3/18 (2006 .01)
(21) 429303 (22) 2019 03 18
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh,  
Poznań (Pl); TOMasZeWsKI FRanCIsZeK, Poznań (Pl);  
sTaWeCKI WłODZIMIeRZ, swarzędz (Pl); KaŹMIeRCZaK eMIl, 
Komorniki (Pl); DasZKIeWICZ PaWeł, Poznań (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) szynowy układ jezdny

(B1) (11) 239920 (41) 2020 09 21 
(51) B60F 1/00 (2006 .01) 
 B60F 1/02 (2006 .01) 
 B60F 1/04 (2006 .01) 
 B60P 3/06 (2006 .01) 
 B61D 3/18 (2006 .01)
(21) 429313 (22) 2019 03 19
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); anDRZeJeWsKI MaCIeJ, 
Komorniki (Pl); CZeRWIŃsKI JaROsłaW, Czerwonak (Pl); 

sTaWeCKI WłODZIMIeRZ, swarzędz (Pl); MIChalaK PIOTR, 
Wągrowiec (Pl); FaR MaRIUsZ, Jerzykowo (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) szynowy układ jezdny

(B1) (11) 239899 (41) 2019 08 12 
(51) B60R 1/074 (2006 .01) 
 B60R 1/072 (2006 .01) 
 B60R 1/02 (2006 .01) 
 B60R 1/04 (2006 .01) 
 G02B 7/18 (2006 .01) 
 G02B 7/198 (2006 .01)
(21) 424511 (22) 2018 02 05
(72) saWaRZyŃsKI JaKUB, szymanowo (Pl)
(73) RaWICKa FaBRyKa WyPOsaŻenIa WagOnÓW RaWag 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rawicz (Pl)
(54) Mechanizm pozycjonowania lustra wstecznego pojazdu, 
zwłaszcza szynowego

(B1) (11) 239880 (41) 2020 06 29 
(51) B62D 9/02 (2006 .01) 
 B60W 30/00 (2006 .01)
(21) 428232 (22) 2018 12 18
(72) lIsIeCKI JaKUB, łomianki (Pl); sTaŃKO-PaJĄK KaTaRZyna, 
Warszawa (Pl); PaCZKOWsKI aRTUR, Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-PRZeMysłOWy InsTyTUT 
MOTORyZaCJI, Warszawa (Pl)
(54) Mechanizm wymuszający przechył pojazdu

(B1) (11) 239913 (41) 2021 01 25 
(51) B65D 88/02 (2006 .01) 
 B65G 5/00 (2006 .01)
(21) 430690 (22) 2019 07 23
(72) sZOT MaRIUsZ, Piekary Śląskie (Pl); sZyMała Jan,  
nowe Chechło (Pl); WOJnICKI Jan, Mikołów (Pl);  
CZUJKO TOMasZ, Warszawa (Pl); sZOT łUKasZ, Bytom (Pl);  
KUBIŚ BOgUsłaW, Wieszowa (Pl)
(73) głÓWny InsTyTUT gÓRnICTWa, Katowice (Pl)
(54) Podziemny zbiornik gazu, zwłaszcza wodoru

(B1) (11) 239871 (41) 2020 03 09 
(51) C07C 211/62 (2006 .01) 
 C07D 219/00 (2006 .01) 
 A61K 49/04 (2006 .01) 
 A61K 101/02 (2006 .01)
(21) 426916 (22) 2018 09 05
(72) TOWPIK JOanna, Warszawa (Pl); KRaJeWsKI seWeRyn 
anDRZeJ, Warszawa (Pl); sTeCZeK łUKasZ MaReK, Warszawa (Pl);  
WłOsTOWsKa JOanna, Warszawa (Pl)
(73) syneKTIK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Znakowany radioizotopem związek czwartorzędowej soli amo-
niowej wielopierścieniowej aminy aromatycznej, zastosowanie zna-
kowanego radioizotopem związku w metodzie diagnostycznej pozy-
tonowej tomografii emisyjnej, a także kompozycja farmaceutyczna 
zawierająca znakowany radioizotopem związek czwartorzędowej 
soli amoniowej wielopierścieniowej aminy aromatycznej

(B1) (11) 239901 (41) 2021 04 19 
(51) C07C 235/14 (2006 .01) 
 C07C 335/14 (2006 .01) 
 C07C 333/06 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 435210 (22) 2020 09 07
(72) KRZyWIK JUlIa, Warta (Pl)
(73) TRIMen CheMICals sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(54) nowe pochodne kolchicyny i ich zastosowanie
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(B1) (11) 239892 (41) 2021 09 13 
(51) C07C 313/04 (2006 .01)
(21) 433225 (22) 2020 03 12
(72) DRaBOWICZ JÓZeF, łódź (Pl); KRaWCZyK-sÓJKa eWa,  
łódź (Pl); JasIaK aleKsanDRa, Mstów (Pl); KRasOWsKa 
DOROTa, łódź (Pl); MIelnICZaK gRaŻyna, łódź (Pl); KOPROWsKI 
MaReK, łódź (Pl); OWsIanIK KRZysZTOF, Pabianice (Pl)
(73) CenTRUM BaDaŃ MOleKUlaRnyCh 
I MaKROMOleKUlaRnyCh POlsKIeJ aKaDeMII naUK, łódź (Pl)
(54) sposób wytwarzania diastereomerycznie czystego p-tolueno-
sulfinianu O-(1R,2s,5R)-mentylowego o absolutnej konfiguracji (s)

(B1) (11) 239872 (41) 2020 10 05 
(51) C07C 407/00 (2006 .01) 
 C07C 409/24 (2006 .01)
(21) 429458 (22) 2019 04 01
(72) ChROBOK anna, Zbrosławice (Pl); sITKO MagDalena, 
Katowice (Pl); sZelWICKa anna, Zabrze (Pl); sChIMMelPFennIg 
leCh, Puławy (Pl); DZIUBa KRZysZTOF, Kolonia góra Puławska (Pl);  
TaDasIeWICZ DaRIUsZ, Kajetanów (Pl); MORaWIeC-WITCZaK 
MagDalena, Puławy (Pl); sKWaReK anDRZeJ, Puławy (Pl); 
IłOWsKa JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); sZMaTOła MIChał, 
Katowice (Pl); gRaBOWsKI RaFał, gliwice (Pl); haas WITOlD, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); BUBICZ JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(73) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy sPÓłKa 
aKCyJna, Puławy (Pl); POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl);  
sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CIĘŻKIeJ synTeZy 
ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(54) sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

(B1) (11) 239873 (41) 2020 10 05 
(51) C07C 407/00 (2006 .01) 
 C07C 409/24 (2006 .01)
(21) 429460 (22) 2019 04 01
(72) ChROBOK anna, Zbrosławice (Pl); sITKO MagDalena, 
Katowice (Pl); sZelWICKa anna, Zabrze (Pl); sChIMMelPFennIg 
leCh, Puławy (Pl); DZIUBa KRZysZTOF, Kolonia góra Puławska (Pl);  
TaDasIeWICZ DaRIUsZ, Kajetanów (Pl); MORaWIeC-WITCZaK 
MagDalena, Puławy (Pl); sKWaReK anDRZeJ, Puławy (Pl); 
IłOWsKa JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); sZMaTOła MIChał, 
Katowice (Pl); gRaBOWsKI RaFał, gliwice (Pl); haas WITOlD, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); BUBICZ JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(73) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy sPÓłKa 
aKCyJna, Puławy (Pl); POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl); 
sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CIĘŻKIeJ synTeZy 
ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(54) sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

(B1) (11) 239874 (41) 2020 10 05 
(51) C07C 407/00 (2006 .01) 
 C07C 409/24 (2006 .01)
(21) 429461 (22) 2019 04 01
(72) ChROBOK anna, Zbrosławice (Pl); sITKO MagDalena, 
Katowice (Pl); sZelWICKa anna, Zabrze (Pl); sChIMMelPFennIg 
leCh, Puławy (Pl); DZIUBa KRZysZTOF, Kolonia góra Puławska (Pl);  
TaDasIeWICZ DaRIUsZ, Kajetanów (Pl); MORaWIeC-WITCZaK 
MagDalena, Puławy (Pl); sKWaReK anDRZeJ, Puławy (Pl); 
IłOWsKa JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); sZMaTOła MIChał, 
Katowice (Pl); gRaBOWsKI RaFał, gliwice (Pl); haas WITOlD, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); BUBICZ JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(73) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy sPÓłKa 
aKCyJna, Puławy (Pl); POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl); 
sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CIĘŻKIeJ synTeZy 
ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(54) sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

(B1) (11) 239875 (41) 2020 10 05 
(51) C07C 407/00 (2006 .01) 
 C07C 409/24 (2006 .01)
(21) 429462 (22) 2019 04 01
(72) ChROBOK anna, Zbrosławice (Pl); sITKO MagDalena, 
Katowice (Pl); sZelWICKa anna, Zabrze (Pl); sChIMMelPFennIg 
leCh, Puławy (Pl); DZIUBa KRZysZTOF, Kolonia góra Puławska (Pl);  
TaDasIeWICZ DaRIUsZ, Kajetanów (Pl); MORaWIeC-WITCZaK 
MagDalena, Puławy (Pl); sKWaReK anDRZeJ, Puławy (Pl); 
IłOWsKa JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); sZMaTOła MIChał, 
Katowice (Pl); gRaBOWsKI RaFał, gliwice (Pl); haas WITOlD, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl); BUBICZ JOlanTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(73) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy sPÓłKa 
aKCyJna, Puławy (Pl); POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl); 
sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CIĘŻKIeJ synTeZy 
ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(54) sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

(B1) (11) 239912 (41) 2021 06 28 
(51) C08F 232/08 (2006 .01) 
 C08F 234/04 (2006 .01) 
 C08F 2/58 (2006 .01) 
 G01N 27/02 (2006 .01) 
 G01N 33/15 (2006 .01) 
 C07D 409/14 (2006 .01)
(21) 432365 (22) 2019 12 22
(72) CIePlaK MaCIeJ, Warszawa (Pl); gaJDa MaRIanna, 
Warszawa (Pl); RyBaKIeWICZ RenaTa, Warszawa (Pl); nOWORyTa 
KRZysZTOF, Warszawa (Pl); WIlCZyŃsKa-MaTeRsKa PaUlIna, 
serock (Pl); JyOTI, Warszawa (Pl); KUTneR WłODZIMIeRZ, 
Warszawa (Pl); KUTneR anDRZeJ, Mińsk Mazowiecki (Pl);  
RUDZKI PIOTR, Warszawa (Pl); gIlanT eDyTa, Warszawa (Pl); 
ŻOłeK TeResa, Józefów (Pl); MaCIeJeWsKa DOROTa, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlsKIeJ aKaDeMII 
naUK, Warszawa (Pl); UnIWeRsyTeT KaRDynała sTeFana 
WysZyŃsKIegO, Warszawa (Pl); sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-
InsTyTUT CheMII PRZeMysłOWeJ IM . PROF . IgnaCegO 
MOŚCICKIegO, Warszawa (Pl); WaRsZaWsKI UnIWeRsyTeT 
MeDyCZny, Warszawa (Pl)
(54) Polimer molekularnie wdrukowany tworzący warstwę rozpo-
znającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru, 
jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania 
arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9h-karbazol-9-ilo]
benzoesowy, sposób jego otrzymania i zastosowanie w syntezie 
polimeru molekularnie wdrukowanego arypiprazolem

(B1) (11) 239910 (41) 2021 05 31 
(51) C21D 1/28 (2006 .01) 
 B23K 9/18 (2006 .01)
(21) 431841 (22) 2019 11 18
(72) KOnaT łUKasZ, sobótka (Pl); ZeMlIK MaRTyna,  
Środa Śląska (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób spawania i obróbki cieplnej martenzytycznej stali bo-
rowej o podwyższonej odporności na zużywanie ścierne

(B1) (11) 239915 (41) 2020 04 20 
(51) D04B 23/00 (2006 .01)
(21) 427315 (22) 2018 10 08
(72) MIChalaK anDRZeJ, łódź (Pl); MIKOłaJCZyK ZBIgnIeW, 
łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Układ napędu grzebieni igielnicowych formujących warstwę 
wypełniającą dzianiny 3D

(B1) (11) 239916 (41) 2020 05 18 
(51) D04B 23/00 (2006 .01)
(21) 427702 (22) 2018 11 13
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(72) MIChalaK anDRZeJ, łódź (Pl); MIKOłaJCZyK ZBIgnIeW, 
łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Zespół grzebieni igielnicowych formujących ściany boczne 
dzianin w osnowarce dla dzianin 3D

(B1) (11) 239896 (41) 2019 11 04 
(51) E02F 9/22 (2006 .01) 
 F15B 11/028 (2006 .01) 
 A01B 63/10 (2006 .01) 
 B02C 1/00 (2006 .01) 
 B25J 13/00 (2006 .01)
(21) 425334 (22) 2018 04 24
(72) DłUgOsZeWsKI KRZysZTOF, Kraków (Pl); PaWlICa 
MIROsłaW, Kraków (Pl); OWsIanKa ROBeRT, Kraków (Pl); 
sUKIennIK TOMasZ, Kraków (Pl); TyleK Jan, Wieliczka (Pl)
(73) CenTRUM ROZWOJU TeChnIKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(54) Manipulator do usuwania nadgabarytów z układem regulowa-
nej siły docisku narzędzia

(B1) (11) 239930 (41) 2019 06 03 
(51) E04G 9/10 (2006 .01) 
 E04G 9/02 (2006 .01) 
 E04G 11/06 (2006 .01) 
 E04B 2/86 (2006 .01) 
 E04C 2/14 (2006 .01)
(21) 423526 (22) 2017 11 21
(72) ZWIeRZ KRZysZTOF, Ostrów Wielkopolski (Pl)
(73) ZWIeRZ KRZysZTOF, Ostrów Wielkopolski (Pl)
(54) Modułowy element konstrukcyjny do tworzenia szalunków, 
zwłaszcza szalunków traconych

(B1) (11) 239884 (41) 2019 07 29 
(51) E04H 12/24 (2006 .01) 
 E04H 12/08 (2006 .01) 
 B61L 5/18 (2006 .01)
(21) 424269 (22) 2018 01 15
(72) głOWaCKI RaFał, Kolonia Piaski (Pl)
(73) ZaKłaDy aUTOMaTyKI KOMBUD sPÓłKa aKCyJna,  
Radom (Pl)
(54) Konsola zwłaszcza do łączenia masztu sygnalizatora z latarnią 
sygnałową

(B1) (11) 239879 (41) 2020 04 06 
(51) E05C 9/22 (2006 .01)
(21) 427336 (22) 2018 10 04
(72) DOłBa MaRCIn, Komarów Osada (Pl)
(73) ROZTOCZe ZaKłaD UsłUgOWO PRODUKCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Tomaszów lubelski (Pl)
(54) Prowadnica pręta

(B1) (11) 239925 (41) 2020 10 19 
(51) E06B 9/52 (2006 .01) 
 E06B 9/54 (2006 .01) 
 E06B 7/00 (2006 .01) 
 E06B 7/086 (2006 .01) 
 E06B 7/088 (2006 .01)
(21) 429403 (22) 2019 04 16
(72) MIelCZaReK aDaM, Warszawa (Pl)
(73) MIelCZaReK aDaM, Warszawa (Pl)
(54) Okienna osłona przeciw owadom, przeciwpyłkowa, przeciw-
zanieczyszczeniowa i przeciwsmogowa dla okien typu sash

(B1) (11) 239914 (41) 2021 03 22 
(51) F04C 2/08 (2006 .01) 

 F04C 2/10 (2006 .01) 
 F04C 2/24 (2006 .01) 
 F04C 2/18 (2006 .01) 
 F04C 7/00 (2006 .01)
(21) 431145 (22) 2019 09 13
(72) TOWaRnICKI KRZysZTOF, Wrocław (Pl); sTOsIaK MIChał, 
Wrocław (Pl); anTOnIaK PIOTR, Oława (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) Pompa wyporowa o zazębieniu wewnętrznym z kompensacją 
luzów promieniowych

(B1) (11) 239921 (41) 2021 06 14 
(51) F16B 12/12 (2006 .01) 
 F16B 12/26 (2006 .01) 
 B27F 1/16 (2006 .01)
(21) 432153 (22) 2019 12 09
(72) KRZyanIaK łUKasZ, Poznań (Pl); sMaRDZeWsKI JeRZy, 
gruszczyn (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl)
(54) Złącze przesuwno-zaczepowe zwłaszcza do mebli

(B1) (11) 239890 (41) 2020 09 07 
(51) F16F 7/00 (2006 .01)
(21) 429111 (22) 2019 02 28
(72) KOnOWROCKI ROBeRT, Otwock (Pl); PIsaRsKI DOMInIK, 
Warszawa (Pl); FaRaJ RaMI, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT PODsTaWOWyCh PROBleMÓW TeChnIKI 
POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) autonomiczny moduł sprzęgający do stabilizacji drgań kon-
strukcji

(B1) (11) 239889 (41) 2020 06 29 
(51) F16F 9/12 (2006 .01) 
 F16F 9/32 (2006 .01)
(21) 428426 (22) 2018 12 28
(72) KOnOWROCKI ROBeRT, Otwock (Pl); PIsaRsKI DOMInIK, 
Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT PODsTaWOWyCh PROBleMÓW TeChnIKI 
POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) Tłumik liniowo-rotacyjny o charakterystyce dylatancyjnej

(B1) (11) 239897 (41) 2021 07 12 
(51) F21K 9/20 (2016 .01) 
 F21V 29/56 (2015 .01) 
 F21V 29/60 (2015 .01) 
 F21V 29/54 (2015 .01) 
 F21S 8/06 (2006 .01) 
 A01G 7/04 (2006 .01)
(21) 432506 (22) 2020 01 07
(72) sTasIaK MIChał, leobersdorf (aT); KałUŻny PIOTR,  
Jarosław (Pl)
(73) sTasIaK MIChał, leobersdorf (aT); KałUŻny PIOTR,  
Jarosław (Pl)
(54) lampa oświetleniowa leD COB chłodzona płynnym środkiem, 
zwłaszcza wodą

(B1) (11) 239904 (41) 2020 06 29 
(51) G01C 11/00 (2006 .01) 
 G01B 11/03 (2006 .01) 
 G01B 11/25 (2006 .01)
(21) 428381 (22) 2018 12 27
(72) gOłUCh PIOTR, Wrocław (Pl); KUChMIsTeR JanUsZ, 
Wrocław (Pl); ĆMIeleWsKI KaZIMIeRZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU,  
Wrocław (Pl)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń
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(B1) (11) 239905 (41) 2020 06 29 
(51) G01C 11/00 (2006 .01) 
 G01B 11/03 (2006 .01) 
 G01B 11/25 (2006 .01)
(21) 428382 (22) 2018 12 27
(72) gOłUCh PIOTR, Wrocław (Pl); KUChMIsTeR JanUsZ, 
Wrocław (Pl); ĆMIeleWsKI KaZIMIeRZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń

(B1) (11) 239906 (41) 2020 06 29 
(51) G01C 11/00 (2006 .01) 
 G01B 11/03 (2006 .01) 
 G01B 11/25 (2006 .01)
(21) 428383 (22) 2018 12 27
(72) gOłUCh PIOTR, Wrocław (Pl); KUChMIsTeR JanUsZ, 
Wrocław (Pl); ĆMIeleWsKI KaZIMIeRZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń

(B1) (11) 239923 (41) 2021 09 13 
(51) G01K 7/20 (2006 .01) 
 G01F 1/696 (2006 .01) 
 G05D 23/24 (2006 .01)
(21) 433226 (22) 2020 03 12
(72) lIgĘZa PaWeł, Kraków (Pl)
(73) InsTyTUT MeChanIKI gÓROTWORU POlsKIeJ aKaDeMII 
naUK, Kraków (Pl)
(54) elektroniczny układ stałotemperaturowy

(B1) (11) 239903 (41) 2019 10 21 
(51) G01N 3/08 (2006 .01) 
 G01M 13/00 (2006 .01)
(21) 425187 (22) 2018 04 11
(72) ReMIORZ eRyK, Rudy (Pl); MIKUła JaROsłaW, gliwice (Pl); 
MIKUła sTanIsłaW, gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) sposób ujawniania eksploatacyjnych uszkodzeń łańcuchów 
górniczych i przyrząd do realizacji sposobu

(B1) (11) 239907 (41) 2020 11 16 
(51) G01N 11/10 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01)
(21) 429877 (22) 2019 05 09
(72) PIeTROW MaReK, lublin (Pl); gagOŚ MaRIUsZ, lublin (Pl); 
WaWRysZCZUK Jan, lublin (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MaRII CURIe-sKłODOWsKIeJ, lublin (Pl)
(54) Tester wosków

(B1) (11) 239908 (41) 2020 11 16 
(51) G01N 11/10 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01)
(21) 429878 (22) 2019 05 09
(72) PIeTROW MaReK, lublin (Pl); gagOŚ MaRIUsZ, lublin (Pl); 
WaWRysZCZUK Jan, lublin (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MaRII CURIe-sKłODOWsKIeJ, lublin (Pl)
(54) analizator wosków

(B1) (11) 239881 (41) 2020 09 21 
(51) G01N 21/64 (2006 .01) 
 G01N 33/36 (2006 .01) 
 C12Q 1/04 (2006 .01) 
 C12Q 1/18 (2006 .01)
(21) 429291 (22) 2019 03 15
(72) laTOWsKI DaRIUsZ, Kraków (Pl); lIsTWan sTanIsłaW, 
sucha Beskidzka (Pl); RĄPała-KOZIK MaRIa, Kraków (Pl); 
ZaWROTnIaK MaRCIn, Myślenice (Pl)

(73) UnIWeRsyTeT JagIellOŃsKI, Kraków (Pl)
(54) sposób badania właściwości aseptycznych na tkaninie trakto-
wanej substancjami niedyfundującymi

(B1) (11) 239882 (41) 2021 04 06 
(51) G01N 22/00 (2006 .01) 
 G01N 21/62 (2006 .01) 
 G01N 21/64 (2006 .01) 
 G01N 24/10 (2006 .01) 
 G01R 33/34 (2006 .01) 
 G01R 33/3415 (2006 .01) 
 G01R 33/60 (2006 .01)
(21) 431387 (22) 2019 10 04
(72) gORyCa MaTeUsZ, Radom (Pl); BOgUCKI aleKsanDeR, 
Warszawa (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (Pl)
(54) Uchwyt na próbkę do pomiarów optycznie wykrywanego re-
zonansu magnetycznego

(B1) (11) 239918 (41) 2021 01 25 
(51) G01N 33/18 (2006 .01) 
 G01N 1/20 (2006 .01)
(21) 430581 (22) 2019 07 13
(72) MIChaleC BOgUsłaW, Kraków (Pl); FlOReK JaCeK,  
Kraków (Pl); CUPaK agnIesZKa, Ożarów (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ROlnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) sposób automatycznego pomiaru koncentracji rumowiska 
unoszonego i układ do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 239887 (41) 2021 10 04 
(51) G01N 33/68 (2006 .01) 
 G01N 30/90 (2006 .01)
(21) 433425 (22) 2020 04 01
(72) KlIMeK-TUReK anna, lublin (Pl); ChOMICKI aDaM, lublin (Pl);  
DZIDO TaDeUsZ, lublin (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl)
(54) sposób oznaczania tryptofanu w osoczu i surowicy krwi z wy-
korzystaniem ekstrakcji ciecz-ciało stałe z pozycji frontu rozpusz-
czalnika w warstwie adsorbentu

(B1) (11) 239877 (41) 2017 08 28 
(51) G06F 21/32 (2013 .01) 
 G06K 9/00 (2006 .01) 
 G10L 17/00 (2013 .01)
(21) 416268 (22) 2016 02 25
(72) CZyŻeWsKI anDRZeJ, gdynia (Pl); leCh MIChał, gdynia (Pl);  
hOFFMann PIOTR, gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl); MICROsysTeM 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sopot (Pl); 
POWsZeChna Kasa OsZCZĘDnOŚCI BanK POlsKI  
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Układ do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, zwłaszcza 
klienta bankowego

(B1) (11) 239895 (41) 2019 08 12 
(51) H01F 7/18 (2006 .01) 
 H01H 47/32 (2006 .01)
(21) 424416 (22) 2018 01 30
(72) lasOTa RysZaRD, Ruda Bugaj (Pl); aDaMCZyK ZBIgnIeW, 
łódź (Pl); sTeFanIaK PaWeł, łódź (Pl)
(73) OŚRODeK BaDaWCZO-ROZWOJOWy ORaM  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(54) Układ elektroniczny zawierający sterownik elektromagnesu

(B1) (11) 239911 (41) 2020 06 01 
(51) H01M 4/36 (2006 .01) 



10 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2022

 1 2  1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
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 H01M 4/505 (2010 .01) 
 H01M 4/58 (2010 .01) 
 H01M 10/052 (2010 .01)
(21) 427892 (22) 2018 11 27
(72) naTKaŃsKI PIOTR, Kraków (Pl); ŚWIĘTOsłaWsKI MIChał, 
Kraków (Pl); MOlenDa MaRCIn, Kraków (Pl); KUŚTROWsKI PIOTR, 
Kraków (Pl); De JUnOsZa ZałUsKI PIOTR, Wieliczka (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT JagIellOŃsKI, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania kompozytowych węglowo-polikrzemia-
nowych materiałów katodowych oraz sposób wytwarzania polikrze-
mianowych materiałów katodowych

(B1) (11) 239898 (41) 2021 08 16 
(51) H01R 25/14 (2006 .01)
(21) 436748 (22) 2021 01 25
(72) JaRaCZ anDRZeJ, Bydgoszcz (Pl)
(73) UnIlIFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(54) Profil szynoprzewodu

(B1) (11) 239909 (41) 2020 11 30 
(51) H02J 3/01 (2006 .01) 
 H02M 1/12 (2006 .01)
(21) 429999 (22) 2019 05 22
(72) DROZDOWsKI PIOTR, Kraków (Pl); MaMCaRZ DOMInIK, 
Regulice (Pl); ChOleWa DaRIUsZ, Kraków (Pl)
(73) POlITeChnIKa KRaKOWsKa IM . TaDeUsZa KOŚCIUsZKI, 
Kraków (Pl)
(54) sposób oraz układ automatycznej regulacji dostrajanego filtru 
pasywnego

(B1) (11) 239883 (41) 2021 08 16 
(51) H02S 40/38 (2014 .01) 
 H02J 7/35 (2006 .01) 
 H02M 3/07 (2006 .01) 
 H02J 15/00 (2006 .01)
(21) 432868 (22) 2020 02 10
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (Pl);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (Pl); PleBanKIeWICZ IReneUsZ, 
Wrocław (Pl)
(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (Pl)
(54) Układ elektroniczny ładowarki superkondensatorów z ogniw 
słonecznych

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01B 63/10 (2006 .01) 239896*
A01G 7/04 (2006 .01) 239897*
A01H 4/00 (2006 .01) 239922
A23B 7/153 (2006 .01) 239886
A23B 7/157 (2006 .01) 239886*
A23B 9/24 (2006 .01) 239886*
A23L 3/358 (2006 .01) 239886*
A23L 7/109 (2016 .01) 239926
A23L 7/10 (2016 .01) 239926*
A23L 33/185 (2016 .01) 239926*

A23L 33/21 (2016 .01) 239926*
A23L 11/00 (2021 .01) 239926*
A45D 34/04 (2006 .01) 239900
A47C 1/024 (2006 .01) 239894
A47G 9/06 (2006 .01) 239902
A47G 9/02 (2006 .01) 239902*
A61B 1/00 (2006 .01) 239929
A61B 1/04 (2006 .01) 239929*
A61B 1/06 (2006 .01) 239929*
A61B 5/00 (2006 .01) 239929*

A61K 9/48 (2006 .01) 239878
A61K 38/55 (2006 .01) 239917
A61K 47/34 (2017 .01) 239917*
A61K 49/04 (2006 .01) 239871*
A61K 101/02 (2006 .01) 239871*
A61L 27/28 (2006 .01) 239917*
A61L 27/52 (2006 .01) 239917*
A61L 27/54 (2006 .01) 239917*
A61P 35/00 (2006 .01) 239901*
B01D 53/56 (2006 .01) 239893
B02C 19/18 (2006 .01) 239876
B02C 1/00 (2006 .01) 239896*
B21D 39/00 (2006 .01) 239927*
B21J 15/02 (2006 .01) 239927
B21K 1/12 (2006 .01) 239927*
B23D 21/00 (2006 .01) 239924
B23D 45/06 (2006 .01) 239885*
B23K 9/18 (2006 .01) 239910*
B23P 11/02 (2006 .01) 239927*
B23P 19/02 (2006 .01) 239927*
B25J 13/00 (2006 .01) 239896*
B27B 5/18 (2006 .01) 239885
B27B 5/29 (2006 .01) 239885*
B27F 1/16 (2006 .01) 239921*
B29B 7/48 (2006 .01) 239891*
B29C 65/56 (2006 .01) 239927*
B29C 45/47 (2006 .01) 239891
B29C 48/36 (2019 .01) 239891*
B29C 48/395 (2019 .01) 239891*
B29C 48/40 (2019 .01) 239891*
B29C 48/42 (2019 .01) 239891*
B29C 48/695 (2019 .01) 239891*
B29C 48/70 (2019 .01) 239891*
B29C 48/90 (2019 .01) 239891*
B29C 45/46 (2006 .01) 239891*
B29C 45/60 (2006 .01) 239891*
B60B 37/10 (2006 .01) 239928
B60B 39/00 (2006 .01) 239888*
B60C 27/00 (2006 .01) 239888
B60C 11/18 (2006 .01) 239888*
B60F 1/00 (2006 .01) 239919
B60F 1/02 (2006 .01) 239919*
B60F 1/04 (2006 .01) 239919*
B60F 1/00 (2006 .01) 239920
B60F 1/02 (2006 .01) 239920*
B60F 1/04 (2006 .01) 239920*
B60P 3/06 (2006 .01) 239919*
B60P 3/06 (2006 .01) 239920*
B60R 1/074 (2006 .01) 239899
B60R 1/072 (2006 .01) 239899*
B60R 1/02 (2006 .01) 239899*
B60R 1/04 (2006 .01) 239899*
B60W 30/00 (2006 .01) 239880*
B61D 3/18 (2006 .01) 239919*
B61D 3/18 (2006 .01) 239920*
B61L 5/18 (2006 .01) 239884*
B62D 9/02 (2006 .01) 239880
B62K 25/02 (2006 .01) 239928*
B65D 88/02 (2006 .01) 239913
B65G 5/00 (2006 .01) 239913*
C07C 211/62 (2006 .01) 239871
C07C 235/14 (2006 .01) 239901
C07C 335/14 (2006 .01) 239901*
C07C 333/06 (2006 .01) 239901*
C07C 313/04 (2006 .01) 239892
C07C 407/00 (2006 .01) 239872
C07C 409/24 (2006 .01) 239872*
C07C 407/00 (2006 .01) 239873

C07C 409/24 (2006 .01) 239873*
C07C 407/00 (2006 .01) 239874
C07C 409/24 (2006 .01) 239874*
C07C 407/00 (2006 .01) 239875
C07C 409/24 (2006 .01) 239875*
C07D 219/00 (2006 .01) 239871*
C07D 409/14 (2006 .01) 239912*
C08F 232/08 (2006 .01) 239912
C08F 234/04 (2006 .01) 239912*
C08F 2/58 (2006 .01) 239912*
C12Q 1/04 (2006 .01) 239881*
C12Q 1/18 (2006 .01) 239881*
C21D 1/28 (2006 .01) 239910
D04B 23/00 (2006 .01) 239915
D04B 23/00 (2006 .01) 239916
E02F 9/22 (2006 .01) 239896
E04B 2/86 (2006 .01) 239930*
E04C 2/14 (2006 .01) 239930*
E04G 9/10 (2006 .01) 239930
E04G 9/02 (2006 .01) 239930*
E04G 11/06 (2006 .01) 239930*
E04H 12/24 (2006 .01) 239884
E04H 12/08 (2006 .01) 239884*
E05C 9/22 (2006 .01) 239879
E06B 9/52 (2006 .01) 239925
E06B 9/54 (2006 .01) 239925*
E06B 7/00 (2006 .01) 239925*
E06B 7/086 (2006 .01) 239925*
E06B 7/088 (2006 .01) 239925*
F04C 2/08 (2006 .01) 239914
F04C 2/10 (2006 .01) 239914*
F04C 2/24 (2006 .01) 239914*
F04C 2/18 (2006 .01) 239914*
F04C 7/00 (2006 .01) 239914*
F15B 11/028 (2006 .01) 239896*
F16B 12/12 (2006 .01) 239921
F16B 12/26 (2006 .01) 239921*
F16F 7/00 (2006 .01) 239890
F16F 9/12 (2006 .01) 239889
F16F 9/32 (2006 .01) 239889*
F21K 9/20 (2016 .01) 239897
F21S 8/06 (2006 .01) 239897*
F21V 29/56 (2015 .01) 239897*
F21V 29/60 (2015 .01) 239897*
F21V 29/54 (2015 .01) 239897*
F23L 9/04 (2006 .01) 239893*
G01B 11/03 (2006 .01) 239904*
G01B 11/25 (2006 .01) 239904*
G01B 11/03 (2006 .01) 239905*
G01B 11/25 (2006 .01) 239905*
G01B 11/03 (2006 .01) 239906*
G01B 11/25 (2006 .01) 239906*
G01C 11/00 (2006 .01) 239904
G01C 11/00 (2006 .01) 239905
G01C 11/00 (2006 .01) 239906
G01F 1/696 (2006 .01) 239923*
G01K 7/20 (2006 .01) 239923
G01M 13/00 (2006 .01) 239903*
G01N 27/02 (2006 .01) 239912*
G01N 33/15 (2006 .01) 239912*
G01N 3/08 (2006 .01) 239903
G01N 11/10 (2006 .01) 239907
G01N 33/00 (2006 .01) 239907*
G01N 11/10 (2006 .01) 239908
G01N 33/00 (2006 .01) 239908*
G01N 21/64 (2006 .01) 239881
G01N 33/36 (2006 .01) 239881*
G01N 22/00 (2006 .01) 239882

* 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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G01N 21/62 (2006 .01) 239882*
G01N 21/64 (2006 .01) 239882*
G01N 24/10 (2006 .01) 239882*
G01N 33/18 (2006 .01) 239918
G01N 1/20 (2006 .01) 239918*
G01N 33/68 (2006 .01) 239887
G01N 30/90 (2006 .01) 239887*
G01R 33/34 (2006 .01) 239882*
G01R 33/3415 (2006 .01) 239882*
G01R 33/60 (2006 .01) 239882*
G02B 7/18 (2006 .01) 239899*
G02B 7/198 (2006 .01) 239899*
G05D 23/24 (2006 .01) 239923*
G06F 21/32 (2013 .01) 239877
G06K 9/00 (2006 .01) 239877*

G10L 17/00 (2013 .01) 239877*
H01F 7/18 (2006 .01) 239895
H01H 47/32 (2006 .01) 239895*
H01M 4/36 (2006 .01) 239911
H01M 4/505 (2010 .01) 239911*
H01M 4/58 (2010 .01) 239911*
H01M 10/052 (2010 .01) 239911*
H01R 25/14 (2006 .01) 239898
H02J 3/01 (2006 .01) 239909
H02J 7/35 (2006 .01) 239883*
H02J 15/00 (2006 .01) 239883*
H02M 1/12 (2006 .01) 239909*
H02M 3/07 (2006 .01) 239883*
H02S 40/38 (2014 .01) 239883

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

239871 C07C 211/62 (2006 .01)
239872 C07C 407/00 (2006 .01)
239873 C07C 407/00 (2006 .01)
239874 C07C 407/00 (2006 .01)
239875 C07C 407/00 (2006 .01)
239876 B02C 19/18 (2006 .01)
239877 G06F 21/32 (2013 .01)
239878 A61K 9/48 (2006 .01)
239879 E05C 9/22 (2006 .01)
239880 B62D 9/02 (2006 .01)
239881 G01N 21/64 (2006 .01)
239882 G01N 22/00 (2006 .01)
239883 H02S 40/38 (2014 .01)
239884 E04H 12/24 (2006 .01)
239885 B27B 5/18 (2006 .01)
239886 A23B 7/153 (2006 .01)
239887 G01N 33/68 (2006 .01)
239888 B60C 27/00 (2006 .01)
239889 F16F 9/12 (2006 .01)
239890 F16F 7/00 (2006 .01)
239891 B29C 45/47 (2006 .01)
239892 C07C 313/04 (2006 .01)
239893 B01D 53/56 (2006 .01)
239894 A47C 1/024 (2006 .01)
239895 H01F 7/18 (2006 .01)
239896 E02F 9/22 (2006 .01)
239897 F21K 9/20 (2016 .01)
239898 H01R 25/14 (2006 .01)
239899 B60R 1/074 (2006 .01)
239900 A45D 34/04 (2006 .01)

239901 C07C 235/14 (2006 .01)
239902 A47G 9/06 (2006 .01)
239903 G01N 3/08 (2006 .01)
239904 G01C 11/00 (2006 .01)
239905 G01C 11/00 (2006 .01)
239906 G01C 11/00 (2006 .01)
239907 G01N 11/10 (2006 .01)
239908 G01N 11/10 (2006 .01)
239909 H02J 3/01 (2006 .01)
239910 C21D 1/28 (2006 .01)
239911 H01M 4/36 (2006 .01)
239912 C08F 232/08 (2006 .01)
239913 B65D 88/02 (2006 .01)
239914 F04C 2/08 (2006 .01)
239915 D04B 23/00 (2006 .01)
239916 D04B 23/00 (2006 .01)
239917 A61K 38/55 (2006 .01)
239918 G01N 33/18 (2006 .01)
239919 B60F 1/00 (2006 .01)
239920 B60F 1/00 (2006 .01)
239921 F16B 12/12 (2006 .01)
239922 A01H 4/00 (2006 .01)
239923 G01K 7/20 (2006 .01)
239924 B23D 21/00 (2006 .01)
239925 E06B 9/52 (2006 .01)
239926 A23L 7/109 (2016 .01)
239927 B21J 15/02 (2006 .01)
239928 B60B 37/10 (2006 .01)
239929 A61B 1/00 (2006 .01)
239930 E04G 9/10 (2006 .01)

decyZJe stwierdZaJące wygaśniĘcie decyZJi  
o udZieleniu prawa

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

(a1) (21) 414334 09/2017

(a1) (21) 414402 09/2017

(a1) (21) 414559 10/2017

(a1) (21) 420886 20/2018

(a1) (21) 422355 03/2019
(a1) (21) 422356 03/2019
(a1) (21) 422724 06/2019
(a1) (21) 423275 10/2019
(a1) (21) 423312 10/2019
(a1) (21) 423463 11/2019

(a1) (21) 427252 08/2020
(a1) (21) 427254 08/2020
(a1) (21) 427480 10/2020
(a1) (21) 429433 21/2020
(a1) (21) 429434 21/2020

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) 214934 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

(11) 214935 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

(11) 214940 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

(11) 215310 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

(11) 227678 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

(11) 229073 a . Wykreślono: COPeRnICUs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590 
Wpisano: neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska 320054590

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 

(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 1979795 B1
(T5) (97) 25 01 2012 2012/04 eP 2006418 B1
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(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 2032677 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 2345793 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 2422679 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 2449057 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 2482706 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 2499514 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 2545333 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 2600812 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 2629631 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 2685040 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 2712939 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 2773671 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 2787657 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 2792947 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 2822757 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 2846829 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 2869841 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 2870403 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 2888106 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 2901070 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 2918160 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 2943192 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 2975172 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 2977185 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 2982818 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3003328 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3003411 B1
(T4) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3003411 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3006805 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3012255 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3021728 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3027984 B1
(T4) (97) 27 09 2017 2017/39 eP 3031998 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3033984 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3050878 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3057740 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3059004 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3060577 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3061597 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3068940 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3069070 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3069792 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3071979 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3072906 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3074435 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3082339 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3085441 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3099172 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3103668 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3106907 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3111978 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3121543 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3122184 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3131798 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3132856 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3149520 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3152352 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3153294 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3157674 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3158244 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3169612 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3169732 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3194667 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3198009 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3202991 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3205212 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3205973 B1

(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3207329 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3209588 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3210704 B1
(T3) (97) 28 04 2021 2021/17 eP 3222928 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3227812 B1
(T4) (97) 22 04 2020 2020/17 eP 3230534 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3243411 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3249105 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3250480 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3259630 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3265569 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3268356 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3269616 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3275186 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3275639 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3276267 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3277272 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3285654 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3287200 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3293126 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3294605 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3299384 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3303192 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3308148 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3312169 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3316972 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3317618 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3318268 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3320359 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3321647 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3325080 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3326888 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3331343 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3331705 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3334697 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3339606 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3340344 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3344259 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3349993 B1
(T4) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3349993 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3353767 B1
(T4) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3353767 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3357653 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3360265 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3365736 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3368514 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3370873 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3376106 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3377044 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3380694 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3382207 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3388385 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3390390 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3390888 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3391266 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3394757 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3400899 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3402790 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3405467 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3407949 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3410862 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3411245 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3412590 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3413400 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3414732 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3420616 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3427920 B1
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(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3432221 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3432315 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3433234 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3433393 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3439376 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3440119 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3441389 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3449009 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 3450578 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3452012 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3452377 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3455824 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3457171 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3461684 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3463001 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3464266 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3468743 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3468899 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3471384 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3473562 B1
(T4) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 3476320 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3476388 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3478803 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3480388 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3481228 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3481270 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3481735 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3483304 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3484587 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 3488153 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3489350 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3490685 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3492176 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3493023 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3494551 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3495401 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3496325 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3506123 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3507355 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3509452 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3514635 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3514659 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3522704 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3524742 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3526096 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3526300 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3527265 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3528023 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3528445 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3531053 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3533523 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3534453 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3541887 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3542906 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3543179 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3543375 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3546673 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3550227 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3556258 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3556377 B1
(T3) (97) 09 06 2021 2021/23 eP 3556940 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3557652 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3560284 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3561906 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3566973 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3566988 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3566989 B1

(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3567608 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3569304 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3570661 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3570802 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3571578 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3573452 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3575288 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3575693 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3576412 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3577005 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3579883 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3585579 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3585929 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3587658 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3590924 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3592912 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3594556 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 3595302 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3597834 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3598554 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3604242 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3610196 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3619140 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3620669 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3622113 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3622649 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3622847 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3623565 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3625041 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3625417 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3626420 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3627029 B1
(T4) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3627029 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3629855 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3630729 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3631168 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3634655 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3636376 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3639279 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3640414 B1
(T3) (97) 09 06 2021 2021/23 eP 3644807 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3648582 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3651254 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3652042 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3652131 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3652753 B1
(T3) (97) 28 04 2021 2021/17 eP 3653031 B1
(T4) (97) 28 04 2021 2021/17 eP 3653031 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3656043 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3656199 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3656661 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3657593 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3657997 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3658601 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3658638 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3658822 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3661490 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3661913 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3666153 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3666568 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3666700 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3672017 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3676360 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3678293 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3679215 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3679999 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3683648 B1
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(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3685053 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3689484 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3690082 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3690083 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3691655 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3692287 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3695043 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3696111 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3696357 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3698840 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3701053 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3701155 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3701207 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3702375 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3702509 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3704085 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3705417 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3706208 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3708753 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3709957 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3713758 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3716621 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3718918 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3720855 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3721108 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3722534 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3723807 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3723808 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3730275 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3734378 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3737558 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3741921 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3748431 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3749524 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3749860 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3750204 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3750205 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3752552 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3753644 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3757178 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3759343 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3766397 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3791395 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3808536 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3829119 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2646025 2019 12 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646247 2019 11 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646255 2019 12 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646258 2019 12 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646349 2019 12 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646448 2019 11 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2646492 2019 11 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2647086 2019 11 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2647562 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2647853 2019 10 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2648176 2019 11 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2648511 2019 12 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2648699 2019 12 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2649068 2019 12 06 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2649292 2019 12 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2651657 2019 11 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2651969 2019 12 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2653262 2019 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2653357 2019 04 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654401 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654474 2019 11 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654539 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654731 2019 12 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654758 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654780 2019 12 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2654989 2019 11 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655121 2019 09 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655239 2019 12 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655620 2019 12 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655640 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655641 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655642 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2655817 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2656550 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2656840 2019 06 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2657599 2019 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658373 2019 12 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658570 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658674 2019 12 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658757 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658845 2019 12 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2658851 2019 12 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2659007 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2659262 2019 07 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2660084 2019 04 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2660189 2019 04 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2660599 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2661223 2020 01 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2661870 2019 12 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2661972 2019 05 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2662304 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2662416 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2662419 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2663198 2020 01 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2663420 2020 01 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2663662 2020 01 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2663802 2019 12 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2664244 2020 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2664438 2019 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2664669 2019 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2664723 2019 07 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665402 2020 01 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665543 2020 01 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665582 2020 01 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665583 2020 01 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665601 2020 01 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665663 2020 01 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665714 2020 01 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665790 2019 12 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665845 2020 01 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2665963 2020 01 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2666229 2020 01 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2666445 2019 05 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2666615 2019 05 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2666636 2019 05 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2666917 2019 05 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2667713 2020 01 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2667870 2020 01 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2668854 2019 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2671043 2020 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2672498 2019 05 30 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 2672846 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2673054 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2673296 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2673557 2019 03 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2673772 2020 01 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2674176 2019 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2674198 2020 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2674230 2019 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2674656 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2675691 2020 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2675955 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2676003 2019 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2676334 2020 02 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2676606 2019 06 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2677248 2019 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2677338 2019 06 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2678250 2019 12 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2678978 2020 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2679638 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2679812 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2680997 2019 03 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2680998 2019 03 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681014 2019 03 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681166 2019 10 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681167 2019 10 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681272 2019 03 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681750 2019 03 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2681998 2019 10 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2682097 2019 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2682108 2019 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2682631 2019 06 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2683003 2019 07 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2683717 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2683898 2019 03 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2683900 2019 03 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2683922 2019 03 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2684154 2019 05 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2684376 2019 03 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2684516 2019 07 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2684547 2019 07 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2684574 2019 11 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2685031 2019 07 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2685846 2019 03 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2686208 2019 12 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2686576 2019 03 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687092 2019 09 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687112 2019 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687248 2019 07 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687362 2019 07 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687506 2019 07 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687574 2019 06 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687649 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687899 2019 12 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2687936 2019 07 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2688756 2019 03 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2689042 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2689218 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2689627 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2690037 2019 07 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2691216 2019 03 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2691233 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2691501 2019 03 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2691572 2019 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2692662 2019 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2733350 2019 11 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2735478 2019 11 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2735638 2019 10 29 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2736328 2019 09 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2736339 2019 10 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2738639 2019 12 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2739792 2019 08 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2739890 2019 08 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740184 2019 08 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740379 2019 12 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740559 2019 11 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740682 2019 12 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2741048 2019 11 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2741374 2019 11 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2741900 2019 08 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2741948 2019 08 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2742781 2019 08 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2742811 2019 12 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2742984 2019 12 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2743200 2019 12 17 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) 1724582 a . Wykreślono: DenKa seIKen Co ., ltd ., Tokyo, 
Japonia Wpisano: Denka Company limited, Tokio, Japonia

(11) 2005838 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1889546 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2068650 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2031957 a . Wykreślono: houweling nurseries Oxnard, 
Inc ., Camarillo, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: glass Invest-
ments Projects, Inc ., Delta, Kanada

(11) 2207431 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2082837 a . Wykreślono: Wezag gmbh Werkzeugfabrik, 
stadtallendorf, niemcy Wpisano: WeZag gmbh & Co . Kg, stadtal-
lendorf, niemcy

(11) 2343987 a . Wykreślono: Unilever nV, Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2367992 a . Wykreślono: Paganelli, Mariano, Modena, 
Włochy Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg

(11) 2242314 a . Wykreślono: sony Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: sisvel International s .a ., luksemburg, luksemburg

(11) 2242315 a . Wykreślono: sony Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: sisvel International s .a ., luksemburg, luksemburg

(11) 2242316 a . Wykreślono: sony Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: sisvel International s .a ., luksemburg, luksemburg
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(11) 2242317 a . Wykreślono: sony Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: sisvel International s .a ., luksemburg, luksemburg

(11) 2454220 a . Wykreślono: gTC Technology Us, llc, ho-
uston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer gTC Technolo-
gy Us Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2454220 a . Wykreślono: sulzer gTC Technology Us 
Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer Mana-
gement ag, Winterthur, szwajcaria

(11) 2454345 a . Wykreślono: gTC Technology Us, llc, ho-
uston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer gTC Technolo-
gy Us Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2454345 a . Wykreślono: sulzer gTC Technology Us 
Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer Mana-
gement ag, Winterthur, szwajcaria

(11) 2627191 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2683679 a . Wykreślono: gTC Technology Us, llC ., ho-
uston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer gTC Technolo-
gy Us Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2683679 a . Wykreślono: sulzer gTC Technology Us 
Inc .,, houston, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: sulzer Mana-
gement ag, Winterthur, szwajcaria

(11) 2872202 a . Wykreślono: linesbridge Pharma group 
B .V ., emmen, holandia Wpisano: sJJ solutions B .V ., Delft, holandia

(11) 2936477 a . Wykreślono: Philips lighting holding B .V ., 
eindhoven, holandia Wpisano: signify holding B .V ., eindhoven, 
holandia

(11) 3060582 a . Wykreślono: Dyax Corp ., lexington, stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company 
limited, Osaka, Japonia

(11) 3172418 a . Wykreślono: antrova ag, stein am Rhein, 
szwajcaria Wpisano: 3prex ag, stein am Rhein, szwajcaria

(11) 3172419 a . Wykreślono: antrova ag, stein am Rhein, 
szwajcaria Wpisano: 3prex ag, stein am Rhein, szwajcaria

(11) 3271367 a . Wykreślono: henkel ag & Co . Kgaa, Düssel-
dorf, niemcy Wpisano: henkel ag & Co . Kgaa, Düsseldorf, niemcy; 
nitrochemie aschau gmbh, aschau am Inn, niemcy

(11) 3312920 a . Wykreślono: KCF Technologies Co ., ltd ., 
anyang, Korea Południowa Wpisano: sK nexilis Co ., ltd ., Jeongeup, 
Korea Południowa

(11) 3316364 a . Wykreślono: KCF Technologies Co ., ltd ., 
anyang, Korea Południowa Wpisano: sK nexilis Co ., ltd ., Jeongeup, 
Korea Południowa

(11) 3373543 a . Wykreślono: alibaba group holding limi-
ted, grand Cayman, Kajmany Wpisano: advanced new Technolo-
gies Co ., ltd ., george Town, Kajmany

(11) 3222263 a . Wykreślono: P + l Innovations gmbh, Bad 
Krozingen, niemcy; KKR Capital & Conseil sas, Rémondans-Vaivre, 
Francja Wpisano: P + l Innovations gmbh, Bad Krozingen, niemcy

(11) 3309881 a . Wykreślono: KCF Technologies Co ., ltd ., 
anyang, Korea Południowa Wpisano: sK nexilis Co ., ltd ., Jeongeup, 
Korea Południowa

(11) 3312156  a . Wykreślono: Celgene Corporation, sum-
mit, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: amgen (europe) gmbh, 
Risch-Rotkreuz, szwajcaria

(11) 3380747 a . Wykreślono: Vibracoustic ag, Darmstadt, 
niemcy Wpisano: Vibracoustic se, Darmstadt, niemcy

(11) 3435798 a . Wykreślono: British american Tobacco (In-
vestments) ltd, london, Wielka Brytania Wpisano: nICOVenTURes 
TRaDIng lIMITeD, londyn, Wielka Brytania

(11) 3461063 a . Wykreślono: alibaba group holding limi-
ted, george Town, Kajmany Wpisano: advanced new Technologies 
Co ., ltd ., george Town, Kajmany

(11) 3574246 a . Wykreślono: Mocs Beheer B .V ., Rotterdam, 
holandia Wpisano: PIPe-aQUa-TeC gMBh & CO . Kg, Mannheim, 
niemcy
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b. wZory uŻytkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 72 315 do nr 72 324)

(y1) (11) 72317 (41) 2018 08 27 
(51) A01B 1/04 (2006 .01) 
 A01B 1/20 (2006 .01) 
 A01B 1/00 (2006 .01)
(21) 126031 (22) 2017 02 13
(72) MRÓZeK PaWeł, Buczkowice (Pl)
(73) PROsPeRPlasT 1 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rybarzowice (Pl)
(54) Ręczne narzędzie ogrodowe

(y1) (11) 72321 (41) 2021 05 04 
(51) A47B 95/02 (2006 .01) 
 F16B 45/00 (2006 .01) 
 A47G 29/087 (2006 .01)
(21) 128661 (22) 2019 10 22
(72) syDOR MaCIeJ, Poznań (Pl); KaRWOWsKI MIChał, Rzeszów (Pl)
(73) FRyZeł aleKsanDeR FIRMa PRODUKCyJnO-hanDlOWO-
UsłUgOWa DReWKOl, Kolbuszowa (Pl)
(54) Zestaw łączników do montażu szafek zawieszanych na ścianie 
pomieszczenia mieszkalnego lub użyteczności publicznej

(y1) (11) 72318 (41) 2021 04 06 
(51) A47L 13/60 (2006 .01) 

 A47L 13/144 (2006 .01) 
 A47L 13/14 (2006 .01)
(21) 128615 (22) 2019 10 04
(72) anTOsIUK JaCeK, Warszawa (Pl)
(73) anTOsIUK JaCeK, Warszawa (Pl)
(54) Wyciskarka do mopa

(y1) (11) 72324 (41) 2020 09 21 
(51) B32B 27/08 (2006 .01) 
 B32B 27/18 (2006 .01) 
 C01B 32/15 (2017 .01) 
 C08J 5/18 (2006 .01)
(21) 128108 (22) 2019 03 20
(72) JanICKI MaRCIn, Rąbień aB (Pl);  
KaPUŚCIŃsKa aleKsanDRa, łódź (Pl)
(73) ReganTa sZlasCy sPÓłKa JaWna, łódź (Pl)
(54) Taśma foliowa z warstwą proszku diamentowego

(y1) (11) 72322 (41) 2021 05 17 
(51) B65D 5/42 (2006 .01) 
 B65D 5/44 (2006 .01)
(21) 128716 (22) 2019 11 14
(72) PROKOPeK Jan, Toruń (Pl)
(73) PROKOPeK Jan PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO 
UsłUgOWO hanDlOWe PROJan, Toruń (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 72320 (41) 2021 05 17 
(51) B65D 5/42 (2006 .01) 
 B65D 5/44 (2006 .01)
(21) 128718 (22) 2019 11 14
(72) PROKOPeK Jan, Toruń (Pl)
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 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

(73) PROKOPeK Jan PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO 
UsłUgOWO hanDlOWe PROJan, Toruń (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 72315 (41) 2019 06 17 
(51) B65F 1/00 (2006 .01) 
 B65F 1/16 (2006 .01) 
 B65F 1/14 (2006 .01) 
 B65D 6/16 (2006 .01) 
 B65D 5/36 (2006 .01)
(62) 423793
(21) 128551 (22) 2017 12 08
(72) ChĘCIŃsKI TOMasZ, Kraśnik (Pl)
(73) ChĘCIŃsKI TOMasZ, Kraśnik (Pl)
(54) Jednorazowy składany pojemnik harmonijkowy na odpady

(y1) (11) 72316 (41) 2020 03 23 
(51) B66F 9/06 (2006 .01) 
 B66F 9/18 (2006 .01)
(21) 128576 (22) 2018 09 14
(72) JaCKOWIaK WOJCIeCh, Plewiska (Pl)
(73) JałyŃsKI JeRZy InTeX OŚRODeK InnOWaCJI 
TeChnICZnyCh I KOOPeRaCJI sPÓłKa CyWIlna, Poznań (Pl); 
JałyŃsKa-JaCKOWIaK MOnIKa InTeX OŚRODeK InnOWaCJI 
TeChnICZnyCh I KOOPeRaCJI sPÓłKa CyWIlna, Poznań (Pl);  
JaCKOWIaK WOJCIeCh InTeX OŚRODeK InnOWaCJI 
TeChnICZnyCh I KOOPeRaCJI sPÓłKa CyWIlna, Poznań (Pl)
(54) Wózek elektryczny 1-widłowy niskiego podnoszenia

(y1) (11) 72319 (41) 2013 04 15 
(51) E04D 13/035 (2006 .01) 
 E06B 7/16 (2006 .01)
(62) 401059
(21) 127992 (22) 2012 10 04
(30) Pa 201170554  2011 10 04 DK 
 Pa 201170547  2011 10 04 DK
(72) RasMUssen sTen, Børkop (DK); MOgensen MORTen 
MØlleR, hasselager (DK)
(73) VKR holding a/s, hørsholm (DK)
(54) Okno dachowe

(y1) (11) 72323 (41) 2021 03 22 
(51) H01R 13/42 (2006 .01)
(21) 128554 (22) 2019 09 10
(72) MelKOWsKI łUKasZ, Toruń (Pl); PyDyn KaROl, Toruń (Pl); 
KlUsZCZyŃsKI KRZysZTOF, łódź (Pl)
(73) aPaTOR sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(54) Inteligentny zestaw łączeniowy do zarządzania siecią

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01B 1/04 (2006 .01) 72317
A01B 1/20 (2006 .01) 72317*
A01B 1/00 (2006 .01) 72317*
A47B 95/02 (2006 .01) 72321
A47G 29/087 (2006 .01) 72321*
A47L 13/60 (2006 .01) 72318
A47L 13/144 (2006 .01) 72318*
A47L 13/14 (2006 .01) 72318*
B32B 27/08 (2006 .01) 72324
B32B 27/18 (2006 .01) 72324*
B65D 5/42 (2006 .01) 72322
B65D 5/44 (2006 .01) 72322*
B65D 5/42 (2006 .01) 72320
B65D 5/44 (2006 .01) 72320*

B65D 6/16 (2006 .01) 72315*
B65D 5/36 (2006 .01) 72315*
B65F 1/00 (2006 .01) 72315
B65F 1/16 (2006 .01) 72315*
B65F 1/14 (2006 .01) 72315*
B66F 9/06 (2006 .01) 72316
B66F 9/18 (2006 .01) 72316*
C01B 32/15 (2017 .01) 72324*
C08J 5/18 (2006 .01) 72324*
E04D 13/035 (2006 .01) 72319
E06B 7/16 (2006 .01) 72319*
F16B 45/00 (2006 .01) 72321*
H01R 13/42 (2006 .01) 72323

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72315 B65F 1/00 (2006 .01)
72316 B66F 9/06 (2006 .01)
72317 A01B 1/04 (2006 .01)
72318 A47L 13/60 (2006 .01)
72319 E04D 13/035 (2006 .01)

72320 B65D 5/42 (2006 .01)
72321 A47B 95/02 (2006 .01)
72322 B65D 5/42 (2006 .01)
72323 H01R 13/42 (2006 .01)
72324 B32B 27/08 (2006 .01)

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki .
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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 27 665 do nr 27 677)

(51) 06-01 (11) 27665 (22) 2021 10 15 (21) 30224
(73) sOBIesKI anDRZeJ KaMIenIaRsTWO, grabowo (Pl)
(72) sOBIesKI anDRZeJ
(54) ławka kamienna
(55) 

(51) 15-02 (11) 27666 (22) 2021 10 13 (21) 30215
(73) MIne MasTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wilków (Pl)
(72) JaCeK MaTeUsZ, gIl TOMasZ, DUMICZ aDaM,  
OsTaPÓW lesłaW
(54) sprężarka powietrza antywybuchowa
(55) 

(51) 32-00 (11) 27667 (22) 2021 10 07 (21) 30200
(73) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa MleKPOl W gRaJeWIe, 
grajewo (Pl)
(72) PRUssaKOW TOMasZ
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27668 (22) 2021 10 07 (21) 30201
(73) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa MleKPOl W gRaJeWIe, 
grajewo (Pl)
(72) PRUssaKOW TOMasZ
(54) Oznaczenie graficzne
(55) 

(51) 28-03 (11) 27669 (22) 2021 09 17 (21) 30144
(73) lIPIeC WOJCIeCh, Wrocław (Pl)
(72) lIPIeC WOJCIeCh
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(54) Przyrząd do zmiękczania zarostu
(55) 

(51) 19-08 (11) 27670 (22) 2021 10 07 (21) 30209
(73) sIenKIeWICZ PaWeł, Miłakowo (Pl)
(72) sIenKIeWICZ PaWeł
(54) etykieta
(55) 

(51) 06-06 (11) 27671 (22) 2021 07 30 (21) 29986
(73) DeFTRans sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wszewilki ()
(72) DeFRaTyKa TOMasZ
(54) nóżka meblowa
(55) 

(51) 32-00 (11) 27672 (22) 2021 10 07 (21) 30199
(73) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa MleKPOl W gRaJeWIe, 
grajewo (Pl)
(72) PRUssaKOW TOMasZ

(54) logo
(55) 

(51) 26-01 (11) 27673 (22) 2021 09 21 (21) 30164
(73) MaŃKa gRaŻyna P .P .h .U gRaŻyna, Częstochowa (Pl)
(72) MaŃKa gRaŻyna
(54) Ozdoba znicza
(55) 

(51) 26-01 (11) 27674 (22) 2021 09 21 (21) 30166
(73) MaŃKa gRaŻyna P .P .h .U gRaŻyna, Częstochowa (Pl)
(72) MaŃKa gRaŻyna
(54) Podstawka i nakładka na znicz
(55) 

(51) 32-00 (11) 27675 (22) 2021 08 02 (21) 29996
(73) DR heRBICh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(72) KOłODZIeJCZyK MaRIUsZ
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(54) symbol graficzny
(55) 

(51) 24-01 (11) 27676 (22) 2021 10 11 (21) 30212
(73) ChM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lewickie (Pl)
(72) sOBOleWsKI anDRZeJ, OsTROWsKI ZBIgnIeW, WalUŚ 
gRagORZ
(54) Urządzenie do mocowania korpusu panewki endoprotezy 
stawu biodrowego
(55) 

(51) 10-04 (11) 27677 (22) 2021 08 20 (21) 30071
(73) leWanDOWsKI WITOlD RaDWag WagI eleKTROnICZne, 
Radom (Pl)
(72) MasleWsKI ROBeRT, KIJas aRTUR
(54) szalka-części wagi
(55) 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji, 
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu  Publikacji podle-
gają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ogra-
niczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek 

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji
(11) 17604 a . Wykreślono: KOROnea InVesTMenT s .a .r .l ., 

luksemburg, luksemburg; Wpisano: KOROnea sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Włoszczowa, Polska 260574403

(11) 18103 a . Wykreślono: Częstochowa, Polska 002753548; 
Wpisano: sUChaneK MaRIan MaRIOIneX FaBRyKa ZaBaWeK, 
Częstochowa, Polska 002753548

(11) 18796 a . Wykreślono: ROsIŃsKI I sPÓłKa sPÓłKa 
aKCyJna ZaKłaD PRODUKCJI OPaKOWaŃ, Bielsko-Biała, Pol-
ska070430217; Wpisano: ROsIŃsKI PaCKagIng sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKaKOManDyTOWO aKCyJ-
na, Bielsko-Biała, Polska 070430217

(11) 18796 a . Wykreślono: ROsIŃsKI PaCKagIng sPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKaKOManDyTOWO 
aKCyJna, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano:ROsIŃsKI PaC-
KagIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Biel-
sko-Biała, Polska070430217

(11) 23654 a . Wykreślono: Zs neTWORK sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gostyń, Polska 302862736; Wpi-
sano: PIOTROWsKI DaRIUsZ, gostyń, Polska PIOTROWsKI RaFał, 
gostyń, Polska

(11) 23655 a . Wykreślono: CIeCh VITROsIlICOn sPÓłKa aK-
CyJna, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIeCh VITRO sPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709

(11) 23667 a . Wykreślono: CIeCh VITROsIlICOn sPÓłKa aK-
CyJna, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIeCh VITRO sPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709

(11) 23668 a . Wykreślono: CIeCh VITROsIlICOn sPÓłKa aK-
CyJna, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIeCh VITRO sPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709

(11) 23765 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan,Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486

(11) 23765 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 Wpisano:e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486

(11) 26689 C . Wykreślono: KaTaRZyna WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska; Wpisano: KaTaRZyna eWa gaWlIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26778 a . Wykreślono: UŚCIŃsKa aneTa PRaCOWnIa RĘKO-
DZIelnICZa aMa, Mińsk Mazowiecki, Polska; Wpisano: MaZeK aneTa 
PRaCOWnIa RĘKODZIelnICZa aMa, Mińsk Mazowiecki, Polska

(11) 26981 C . Wykreślono: KaTaRZyna WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska; Wpisano: KaTaRZyna eWa gaWlIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26982 C . Wykreślono: KaTaRZyna WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska; Wpisano: KaTaRZyna eWa gaWlIK WĄTOR, Krężoły, Polska

(11) 26983 C . Wykreślono: KaTaRZyna WĄTOR, Krężoły, Pol-
ska Wpisano: KaTaRZyna eWa gaWlIK WĄTOR, Krężoły, Polska
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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 347 026 do nr 347 225)

(111) 347026 (220) 2021 05 26 (210) 529378
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 21
(732) WIOD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łomża (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wirtualny Inspektor Ochrony Danych
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 14 .05 .21, 26 .01 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego służące 
do prowadzenia procesów ochrony danych, aplikacje mobilne służą-
ce do prowadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie słu-
żące do prowadzenia procesów ochrony danych, 42 Platforma jako 
usługa [Paas], Platforma jako usługa [Paas] obejmująca platformy 
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, tre-
ści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [Paas] służąca do pro-

wadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie jako usługa 
[saas], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo kom-
puterowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradztwa informatycznego, 45 audyty zgodności z przepi-
sami, Konsultacje w  zakresie zgodności z  przepisami dotyczącymi 
ochrony danych .

(111) 347027 (220) 2021 05 26 (210) 529391
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) g .M .B .T . MagnUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, skórnice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOlDen BUCh
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do  palenia, Tytoń do  żucia, Tytoń 
do  skręcania papierosów, Pojemniki na  tytoń, artykuły tytoniowe, 
gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papierosów, Bibułki do rolo-
wania papierosów, Cygara, Filtry do papierosów .

(111) 347028 (220) 2021 05 27 (210) 529408
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 05
(732) gUlCZyŃsKI MaRCIn, swarzędz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Mg KOnOPna WysPa
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie ziół do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
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ziół do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suszu do pa-
lenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suszu do palenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie perfum, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie perfum, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie suple-
mentów diety, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suplementów 
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Waporyzatory osobi-
ste i papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie: aromatów i płynów do waporyzatorów oso-
bistych i  papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: aromatów i płynów do waporyzatorów osobistych i pa-
pierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
płynu do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającego kan-
nabidiol, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie płynu do  papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierającego kannabidiol, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych zawierają-
cych kannabidiol, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów 
spożywczych zawierających kannabidiol, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie świec zapa-
chowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świec zapachowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kadzidełek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kadzidełek .

(111) 347029 (220) 2021 05 27 (210) 529410
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 05
(732) WaWRZynIaK JaKUB, Tuliszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRDB WaWRZynIaK
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Budowa dróg, Instalacja systemów wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, 42 Usługi projektowania, Projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie sieci dróg, Pro-
jektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, 
wody i wody ściekowej .

(111) 347030 (220) 2021 05 27 (210) 529446
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) RUsIn anna WeBsysTeMs, starachowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXMyCaR
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, granatowy, jasnozielony, zielony
(531) 14 .07 .09, 26 .11 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe .

(111) 347031 (220) 2021 05 28 (210) 529492
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) JĘDRZeJCZaK PIOTR ROKUs, Inowrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nekko WITh lOVe

(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt .

(111) 347032 (220) 2021 05 28 (210) 529504
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) sMP agRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORRO
(540) 

(591) czerwony, jasnoniebieski
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do  użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, nawozy, nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy 
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze .

(111) 347033 (220) 2021 05 28 (210) 529512
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) ŻaBKa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ŻaBKa eKOMaT
(510), (511) 7 Maszyny do  recyklingu, Maszyny do  recyklingu po-
legającego na  zbiórce butelek, puszek i  nakrętek, Maszyny do  re-
cyklingu polegającego na  zbiórce surowców wtórnych z  modułem 
interaktywnym wyposażonym w ekran umożliwiający wyświetlanie 
treści edukacyjnych, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań, Ma-
szyny do  selektywnej zbiórki opakowań z  tworzyw sztucznych lub 
aluminium, 40 Usługi recyklingowe, Recykling butelek na  napoje, 
Recykling puszek, Udzielanie informacji związanych z  recyklingiem 
odpadów, Usługi recyklingowe polegające na  zbiórce opakowań 
z tworzyw sztucznych lub aluminium .

(111) 347034 (220) 2021 05 28 (210) 529521
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) PUChała PIOTR, Wapiennik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTIllO
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  słuchaw-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  słuchawkami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  cyfrowymi kamerami wideo, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cyfrowymi kamerami wideo, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z głośnikami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  projektorami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
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z projektorami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami do  tworzenia sieci 
komputerowych i  komunikacji danych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  częściami i  akcesoriami do  pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pojazdami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zegarkami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zegarkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  zegarkami, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do domowego sprzętu elektroniczne-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elektronicznego sprzętu 
gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu hurtowego w  od-
niesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  telefonami komórkowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej związane z  telefonami komórkowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprze-
daży hurtowej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi handlu hurtowego w związku 
ze smartfonami .

(111) 347035 (220) 2021 05 29 (210) 529545
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) COnTInenTal TeChnOlOgy sOlUTIOns InC  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) selaVI
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi baro-
we, Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Restau-
racje samoobsługowe, Obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i transportem .

(111) 347036 (220) 2021 05 30 (210) 529546
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 28
(732) BaKalaRZ MaCIeJ KanCelaRIa RaDCy PRaWnegO,  
Kielce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) prawosprytni
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online .

(111) 347037 (220) 2021 05 30 (210) 529551
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) ROWIŃsKI RaFał, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Meetsy
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktyw-
ne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
multimedialne do  rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji 
i  podróży, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe 
oprogramowanie narzędziowe [do  wykonywania komputerowych 
prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie układowe, Interaktywne rozrywkowe 
oprogramowanie komputerowe do  gier wideo, Komputerowe opro-
gramowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Komputerowe 
oprogramowanie do  pracy zespołowej [groupware], Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, Komputerowe opro-
gramowanie użytkowe do  telewizji, Komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Kompu-
terowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audio-
wizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Kompute-
rowe oprogramowanie do  chatbotów do  symulowania rozmów, 
Komputerowe oprogramowanie do  celów rozrywkowych, Oprogra-
mowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem global-

nej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowa-
ne gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie antywiruso-
we, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie biome-
tryczne, Oprogramowanie BIOs [podstawowego systemu 
wejścia-wyjścia], Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie 
blogów, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie Busi-
ness Intelligence, Oprogramowanie CaD-CaM, Oprogramowanie 
chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie czytni-
ków kart, Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie diagno-
styczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dla banko-
wości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DsP], 
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla nauczycieli, 
Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie dla serwerów internetowych, Oprogramowanie dla 
środowiska programistycznego, Oprogramowanie dla studentów, 
Oprogramowanie do  analizy twarzy, Oprogramowanie do  analizy 
mowy, Oprogramowanie do  analizy danych biznesowych, Oprogra-
mowanie do  animacji, Oprogramowanie do  animacji trójwymiaro-
wych, Oprogramowanie do  aplikacji komputerowych do  gier, Opro-
gramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aranżowania transak-
cji on-line, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowa-
nie do automatyzacji dokumentów, Oprogramowanie do automatów 
do gier zręcznościowych, Oprogramowanie do automatyzacji przemy-
słowej, Oprogramowanie do automatyki domowej, Oprogramowanie 
do  automatycznego odkrywania procesów biznesowych [aBPD], 
Oprogramowanie do  budownictwa wodno-lądowego, Oprogramo-
wanie do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Oprogramowa-
nie do day tradingu, Oprogramowanie do desek rozdzielczych, Opro-
gramowanie do  diagramów, Oprogramowanie do  edycji wideo, 
Oprogramowanie do  edytowania, Oprogramowanie do  edytowania 
treści audio, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowa-
nie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, 
Oprogramowanie do  elektronicznych systemów przeciwkradzieżo-
wych [eas], Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogramowanie 
do extranetu, Oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitar-
nych, Oprogramowanie do generowania obrazów wirtualnych, Opro-
gramowanie do  gier do  użytku z  komputerami, Oprogramowanie 
do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Oprogramowanie do gier 
elektronicznych do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, Opro-
gramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bez-
przewodowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do pobra-
nia na  urządzenia bezprzewodowe, Oprogramowanie do  gier 
komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie do gier kompu-
terowych do użycia w grach interaktywnych online, Oprogramowanie 
do gier komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Opro-
gramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów 
dokonanych przez maszyny do gier, Oprogramowanie do gier wideo, 
Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramo-
wanie do grafiki, Oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci 
telekomunikacyjnej, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Opro-
gramowanie do  handlu elektronicznego i  płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, Oprogramowanie 
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzi-
nie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do inteligentnego roz-
poznawania znaków [ICR], Oprogramowanie do inteligentnej produk-
cji, Oprogramowanie do  inteligentnych umów, Oprogramowanie 
do  interaktywnej rozrywki, Oprogramowanie do  intranetu, Oprogra-
mowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie do inżynierii elektrycz-
nej, Oprogramowanie do  inżynierii chemicznej, Oprogramowanie 
do  inżynierii budowy maszyn, Oprogramowanie do  inżynierii pro-
duktu, Oprogramowanie do kina wirtualnej rzeczywistości, Oprogra-
mowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki in-
teraktywnej, Oprogramowanie do  komponowania muzyki, 
Oprogramowanie do  komputerowych zapór sieciowych, Oprogra-
mowanie do  komputerowo wspomaganego konstruowania [Cae], 
Oprogramowanie do  konserwacji prewencyjnej, Oprogramowanie 
do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, Oprogra-
mowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających 
i  dostępu do  budynków, Oprogramowanie do  kontroli rodzicielskiej, 
Oprogramowanie do kontroli oświetlenia do użytku w obiektach ko-
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mercyjnych i  przemysłowych, Oprogramowanie do  kontroli treści, 
Oprogramowanie do  kontroli środowiska, Oprogramowanie do  kon-
troli ruchu, Oprogramowanie do konwersji języka naturalnego na ko-
mendy wykonywane przez maszynę, Oprogramowanie do kryptogra-
fii, Oprogramowanie do  małej poligrafii komputerowej [desktop 
publishing], Oprogramowanie do map, Oprogramowanie do mapowa-
nia i analizowania pożarów, Oprogramowanie do mediów i publikowa-
nia, Oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, Oprogra-
mowanie do  monitorowania sieci w  chmurze, Oprogramowanie 
do  monitoringu środowiska, Oprogramowanie do  monitorowania 
zdrowia, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i pro-
wadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie do muzyki, 
Oprogramowanie do niezawodności sprzętu komputerowego, Opro-
gramowanie do  niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie 
do  obsługi sieci VPn [Wirtualna sieć Prywatna], Oprogramowanie 
do obsługi rozległych sieci [Wan], Oprogramowanie do obsługi wiado-
mości błyskawicznych, Oprogramowanie do  obsługi elementów ob-
wodów scalonych i zarządzania nimi, Oprogramowanie do oceny za-
chowania klientów w sklepach online, Oprogramowanie do ochrony 
prywatności, Oprogramowanie do odzyskiwania informacji, Oprogra-
mowanie do operacji wykonywanych po stronie serwera [server-side], 
Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami 
magnetycznymi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opracowywa-
nia stron internetowych, Oprogramowanie do optycznego rozpozna-
wania znaków, Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania zna-
ków [OMR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów 
kreskowych [OBR], Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowa-
nie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie 
do  optymalizacji kampanii PPC [Pay Per Click], Oprogramowanie 
do  osadzania reklam on-line na  stronach internetowych, Oprogra-
mowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [eRP], Oprogra-
mowanie do planowania, Oprogramowanie do planowania, integro-
wania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania, Opro-
gramowanie do  pobrania do  obsługi wiadomości elektronicznych, 
Oprogramowanie do  pobrania do  obsługi wiadomości błyskawicz-
nych, Oprogramowanie do  pobrania do  przetwarzania w  chmurze, 
Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do po-
brania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, 
Oprogramowanie do  pobrania w  postaci aplikacji mobilnych do  do-
staw i  zamówień z  restauracji typu dark kitchen, Oprogramowanie 
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie 
do  poczty elektronicznej, Oprogramowanie do  pracy zespołowej, 
Oprogramowanie do  prezentacji, Oprogramowanie do  produkcji, 
Oprogramowanie do  produkcji wspomaganej komputerowo, Opro-
gramowanie do prognoz rynkowych, Oprogramowanie do projekto-
wania wspomaganego komputerowo (CaD), Oprogramowanie do pro-
jektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogramowanie 
do projektowania inżynieryjnego mikrofal, Oprogramowanie do pro-
wadzenia sklepu online, Oprogramowanie do przekierowywania wia-
domości, Oprogramowanie do  przeprowadzania walnych zgroma-
dzeń, Oprogramowanie do  przesyłania wiadomości on-line, 
Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za po-
średnictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie do przetwarzania 
danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do przetwarza-
nia danych do przetwarzania tekstu, Oprogramowanie do przetwarza-
nia obrazów, grafiki i tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obra-
zów cyfrowych, Oprogramowanie do  przetwarzania w  chmurze, 
Oprogramowanie do  przetwarzania danych i  obrazów do  tworzenia 
modeli trójwymiarowych, Oprogramowanie do  przetwarzania trans-
akcji biznesowych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, gra-
fik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie do przygotowywania 
zeznań podatkowych, Oprogramowanie do  publikowania, Oprogra-
mowanie do raportowania, Oprogramowanie do rozliczania emisji ga-
zów cieplarnianych, Oprogramowanie do  rozpoznawania gestów, 
Oprogramowanie do  rozpoznawania obrazów, Oprogramowanie 
do  rozpoznawania twarzy, Oprogramowanie do  rozpoznania mowy, 
Oprogramowanie do  rozpoznawania znaków, Oprogramowanie 
do  rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie 
do rozwoju mediów, Oprogramowanie do rozwoju gier, Oprogramo-
wanie do  rozwoju produktów, Oprogramowanie do  rzeczywistości 
rozszerzonej do  użytku w  urządzeniach mobilnych w  celu integracji 
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, Opro-
gramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej do  użytku w  urządze-
niach mobilnych, Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej, 

Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, 
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Opro-
gramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramo-
wanie do  rzeczywistości rozszerzonej do  edukacji, Oprogramowanie 
do satelitarnych systemów nawigacyjnych, Oprogramowanie do ścią-
gania długów, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowa-
nie do serwera plików, Oprogramowanie do serwera mediów, Opro-
gramowanie do  serwera wirtualnego, Oprogramowanie do  serwera 
proxy, Oprogramowanie do  serwera wydruku, Oprogramowanie 
do serwera pocztowego, Oprogramowanie do serwera komunikacyj-
nego, Oprogramowanie do  serwera pośredniczącego, Oprogramo-
wanie do serwerów baz danych, Oprogramowanie do smartfonów, 
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do ste-
rowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do sterowania 
drukarkami komputerowymi, Oprogramowanie do sterowania pojaz-
dami, Oprogramowanie do  sterowania urządzeniami i  przyrządami 
do oświetlenia scenicznego, Oprogramowanie do sterowania maszy-
nami, Oprogramowanie do symulatorów pojazdów, Oprogramowanie 
do synchronizacji plików, Oprogramowanie do synchronizacji baz da-
nych, Oprogramowanie do  systemów nawigacyjnych gPs, Oprogra-
mowanie do  systemów rezerwacji, Oprogramowanie do  systemów 
informacji geograficznej [gIs], Oprogramowanie do  systemów wy-
krywania wtargnięć [IDs], Oprogramowanie do systemu zarządzania 
przepływem pracy, Oprogramowanie do  sztucznej inteligencji 
do pojazdów, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do samo-
chodów autonomicznych, Oprogramowanie do sztucznej inteligen-
cji do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitorin-
gu, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii 
biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Opro-
gramowanie do telewizji interaktywnej, Oprogramowanie do telewi-
zorów, Oprogramowanie do  telewizji przemysłowej [CCTV], Opro-
gramowanie do  testów, Oprogramowanie do  testowania 
oprogramowania, Oprogramowanie do testowania sprzętu kompu-
terowego, Oprogramowanie do  tomografii rentgenowskiej, Opro-
gramowanie do transmisji strumieniowej mediów, Oprogramowanie 
do trójwymiarowej grafiki komputerowej, Oprogramowanie do two-
rzenia aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, 
Oprogramowanie do  uczenia maszynowego, Oprogramowanie 
do  uczenia maszynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie 
do  uczenia maszynowego do  opieki zdrowotnej, Oprogramowanie 
do uczenia maszynowego do monitoringu, Oprogramowanie do ucze-
nia maszynowego do analizy, Oprogramowanie do uczenia maszyno-
wego dla reklamy, Oprogramowanie do udostępniania plików, Opro-
gramowanie do  uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego 
[UPI], Oprogramowanie do  urządzeń do  tomografii dynamicznej, 
Oprogramowanie do usuwania błędów, Oprogramowanie do uwierzy-
telniania, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Opro-
gramowanie do  użytku we  wspomaganym kierowaniu pojazdami, 
Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Oprogramowanie do wi-
deokonferencji, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Oprogramowa-
nie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń, Oprogramowanie 
do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do wsparcia systemu, Opro-
gramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do wykonywania 
płatności, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia, Oprogramo-
wanie do  wykrywania ognia, Oprogramowanie do  wynajmowania 
przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie 
do wyświetlania wideo, Oprogramowanie do zabezpieczania poczty 
elektronicznej, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, 
Oprogramowanie do  zakładów, Oprogramowanie do  zapewnienia 
bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogramowanie do  zarzą-
dzania dokumentami, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, 
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogra-
mowanie do zarządzania na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania 
organizacją pracy, Oprogramowanie do  zarządzania przedsiębior-
stwem, Oprogramowanie do  zarządzania siecią, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie do zarzą-
dzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, Oprogramowanie do  zarządzania ryzykiem operacyj-
nym, Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządza-
nia relacjami z  klientami, Oprogramowanie do  zarządzania treścią, 
Oprogramowanie do zarządzania obrazem, Oprogramowanie do za-
rządzania personelem, Oprogramowanie do  zarządzania łańcuchem 
dostaw, Oprogramowanie do zarządzania budynkami, Oprogramowa-
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nie do zarządzania ruchem, Oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania zawar-
tością serwisów internetowych [WCM], Oprogramowanie do zarządza-
nia wyświetlaczami, Oprogramowanie do  zarządzania kasynami, 
Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie do zrobo-
tyzowanej automatyzacji procesów [RPa], Oprogramowanie do zunifi-
kowanej komunikacji, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowa-
nie edukacyjne prezentujące instrukcje do  gier, Oprogramowanie 
elektromechaniczne, Oprogramowanie enterprise Content Manage-
ment [eCM], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie gier, Opro-
gramowanie gier elektronicznych, Oprogramowanie gier interaktyw-
nych, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, 
Oprogramowanie gier komputerowych do  użytku na  telefonach ko-
mórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do  pobrania, 
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie 
gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie graficznego interfej-
su użytkownika, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przeno-
śnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie interaktywne bazy 
danych, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligen-
cji, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, 
Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komputerowe 
wspomagające projektowanie sprzętu sportowego, Oprogramowanie 
komputerowe do  tabelarycznego przedstawiania danych, Oprogra-
mowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie kompute-
rowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, Oprogramowanie kom-
puterowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania 
tożsamości osób, Oprogramowanie komputerowe do inżynierii opro-
gramowania wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie kompu-
terowe do głosowego sterowania komputerem i  jego obsługi, Opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, 
Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji 
finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy 
migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputero-
wych, Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki interak-
tywnej, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji między kom-
puterami w  ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, Oprogra-
mowanie komputerowe do kompresji danych, Oprogramowanie kom-
puterowe do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie kompu-
terowe do  przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie 
komputerowe stosowane do  zdalnego monitorowania liczników, 
Oprogramowanie komputerowe do  wyszukiwarek internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finanso-
wych, Oprogramowanie komputerowe związane z  edukacją dzieci, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, kompute-
rowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie komputerowe do po-
brania z Internetu, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elek-
tronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie komputerowe 
do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, 
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramo-
wanie komputerowe krojów czcionek, Oprogramowanie komputero-
we do  tworzenia krojów czcionek i  zestawów czcionek drukarskich, 
Oprogramowanie komputerowe do  wykorzystania w  systemach 
wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramo-
wanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie komputerowe do  autoryzacji dostępu do  baz da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające dostęp do  katalogów informacji, które można 
pobrać ze światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie kompute-
rowe do skanowania obrazów i dokumentów, Oprogramowanie kom-
puterowe do  opracowywania dynamicznych witryn internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe [programy] do  zarządzania bazami 
danych, Oprogramowanie komputerowe do  automatyzacji hurtowni 
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie 
z gier komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe zapro-
jektowane do  wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe do-
stosowane do  używania w  obsłudze komputera, Oprogramowanie 
komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zaso-
bów, Oprogramowanie komputerowe do analizy odcisków palców lub 
odcisków dłoni, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania mo-

deli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi 
urządzeń audio i  wideo, Oprogramowanie komputerowe do  użytku 
przy obróbce płytek półprzewodnikowych, Oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na  telefony komórkowe, 
Oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania ob-
razów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe do konser-
wacji i  obsługi systemów komputerowych, Oprogramowanie kom-
puterowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do  pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do  bezprzewodowego dostarcza-
nia treści, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji mu-
zyki i dźwięków, Oprogramowanie komputerowe poprawiające moż-
liwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie 
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów 
ruchomych, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, 
Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramowanie serwerów, Oprogra-
mowanie serwerów w  chmurze, Oprogramowanie społeczne, Opro-
gramowanie społecznościowe, Oprogramowanie spoolera wydruku, 
Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie sprzętowe do kompu-
terowych urządzeń zewnętrznych, Oprogramowanie sterujące serwe-
rem umożliwiającym dostęp do  sieci, Oprogramowanie symulacyjne 
do użytku w komputerach cyfrowych, Oprogramowanie symulacyjne, 
Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie symula-
cyjne [szkolenie], Oprogramowanie symulacyjne [rozrywka], Oprogra-
mowanie systemów CMs [system zarządzania treścią], Oprogramowa-
nie systemów informacyjnych zarządzania [MIs], Oprogramowanie 
systemowe, Oprogramowanie systemowe i  do  wspierania systemu 
oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie szkoleniowe, 
Oprogramowanie telefonii komputerowej, Oprogramowanie teleko-
munikacyjne, Oprogramowanie testowe, Oprogramowanie topologii 
siatki, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie 
typu wirtualny asystent, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne 
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do  urządzeń bezprzewodo-
wych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Opro-
gramowanie użytkowe do  usług tworzenia sieci kontaktów społecz-
nych za  pośrednictwem internetu, Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do te-
lewizorów, Oprogramowanie użytkowe do  urządzeń komórkowych, 
Oprogramowanie użytkowe, do  zabezpieczania i  kryptografii, Opro-
gramowanie użytkowe do  regulacji oświetlenia, Oprogramowanie 
użytkowe do robotów, Oprogramowanie użytkowe komputerów oso-
bistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, Oprogramo-
wanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli doku-
mentów, Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie 
wspomagające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie zabezpie-
czające komputer, do  pobrania, Oprogramowanie zabezpieczające, 
Oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, Oprogramowa-
nie związane z  podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, 
Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem ma-
szynowym, Optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogra-
mowanie, Pakiety biurowe [oprogramowanie], Pakiety oprogramowa-
nia, Pakiety oprogramowania komputerowego, Platformy do kontroli 
korekty [oprogramowanie], Platformy edytowania zespołowego 
w czasie rzeczywistym [RTCe] [oprogramowanie], Platformy i opro-
gramowanie do  telefonów cyfrowych, Platformy oprogramowania 
umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, Platformy opro-
gramowania komputerowego, nagrane lub do  pobrania, Platformy 
oprogramowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, Platformy oprogramowania do współpracy 
[oprogramowanie], Platformy oprogramowania komputerowego dla 
sieci społecznościowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do  zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do  transmisji danych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do transmisji informacji, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów 
do druku, Pobieralne oprogramowanie gier, Pobieralne oprogramowa-
nie do uzyskiwania zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim, 
Programy i  oprogramowanie komputerowe do  przetwarzania obra-
zów wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy kompu-
terowe [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie do wyszuki-
wania informacji, Oprogramowanie do  wyszukiwania informacji 
handlowej, Oprogramowanie do  wyszukiwania wydarzeń, Oprogra-
mowanie do  wyszukiwania usług, Oprogramowanie do  sprzedaży 
usług, Oprogramowanie do sprzedaży usług online, Oprogramowanie 
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do sprzedaży biletów na wydarzenia, Oprogramowanie do sprzedaży 
biletów na wydarzenia online, Oprogramowanie online do sprzedaży 
biletów na  wydarzenia, Oprogramowanie komputerowe do  handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektro-
nicznych transakcji biznesowych za  pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, Oprogramowanie służące do sprzedaży oraz dokony-
wania rezerwacji usług za pośrednictwem sieci komputerowych i  In-
ternetu, Oprogramowanie internetowe służące do wyszukiwania wy-
darzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Oprogramowanie in-
ternetowe umożliwiające pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych poprzez udostępnianie witryny internetowej w  świato-
wej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą ofero-
wać i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, 
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia han-
dlowe i dokonywać transakcji w tym zakresie, Oprogramowanie umoż-
liwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu 
towarów i  usług z  następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, 
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu 
chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farma-
ceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu 
samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, Oprogramowanie 
umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, 
tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu ty-
toniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektro-
nicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposaże-
nia kuchni i  domu, artykułów dla dzieci, gier i  zabawek, karmy dla 
zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, Oprogramowanie służące do wy-
szukiwania towarów i usług, Oprogramowanie internetowe umożliwia-
jące pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych poprzez 
udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowe, 
Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie 
marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Programy kompu-
terowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz da-
nych on-line, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Informacja o działalności 
gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie 
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sie-
ci komputerowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
firm handlowych i firm usługowych, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w  zakresie zarządzania biznesowego, skomputeryzowane 
usługi przetwarzania informacji z  zakresu działalności gospodarczej, 
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań ryn-
kowych, skomputeryzowane usługi w  zakresie zarządzania bazami 
danych, skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień 
online, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen moż-
liwości biznesowych, Świadczenie usług w  zakresie katalogów infor-
macji handlowych online, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, admini-
strowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie miejsc wydarzeń sportowych 
[dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością 
gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zbiera-
nie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo 
w zakresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze 
w-), Reklama, w  tym promowanie produktów i  usług na  rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych zwią-
zanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie programów lojalno-
ściowych, Zarządzanie programem rabatowym w  celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na  towary i  usługi przez korzystanie 

z  rabatowych kart członkowskich, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i  promocyjnych, Reklama towarów i  usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do prze-
szukiwania, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po-
przez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredyto-
wych, Promowanie sprzedaży towarów i  usług innych podmiotów 
za  pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w  Internecie, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarze-
nia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z  zawodami sportowymi, Promowanie towarów i  usług 
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponso-
rów z programami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług w dro-
dze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Pro-
mowanie towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie 
towarów i  usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażo-
wych i  promocyjnych programów motywacyjnych ze  znaczkami 
do wymiany, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług 
innych podmiotów za  pośrednictwem programów kart rabatowych, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta pro-
gram, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże 
reklamowe, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na re-
klamę towarów i usług, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promocja to-
warów i usług poprzez sponsorowanie, Pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na  rzecz usług tak 
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Pokazy towarów dla ce-
lów reklamowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów do celów promo-
cyjnych, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i  porównanie usług tych dostawców, 
Dostarczanie informacji i  świadczenie usług doradczych w  zakresie 
handlu elektronicznego, Świadczenie usług w zakresie reklamy kom-
puterowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą-
cych handel online w  Internecie, Świadczenie usług porównania cen 
online, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do  zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyj-
nych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do  zakupu treści multimedialnych, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, handlowe infor-
macje i  porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i  usług, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz in-
nych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzeda-
ży towarów, Pozyskiwanie umów na  rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie 
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], Pośrednictwo w  nabywaniu usług telematycznych, telefo-
nicznych lub komputerowych [Internet], Usługi aukcji i aukcji odwrot-
nych, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji ofe-
rujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie 
zamówień online, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel 
(Zarządzanie w  zakresie zamówień w-), Przygotowywanie reklam 
na zamówienie dla osób trzecich, skomputeryzowana kompilacja list 
zamówień, skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi odbiera-
nia zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi składania 
zamówień hurtowych, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Zamó-
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wienia handlowe (Zarządzanie w  zakresie-), Zarządzanie w  zakresie 
zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie w  zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie administracyjne 
zamówieniami na  zakup w  ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w  imieniu 
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trze-
cich, Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecz-
nej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi 
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie zakupu środków 
przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Badania w zakresie wyszukiwania infor-
macji handlowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji 
dodatkowej, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla 
przedsiębiorstw, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i persone-
lu, Usługi w  zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i  rekrutacji 
personelu, Usługi w  zakresie wyszukiwania danych, Wyszukiwanie 
miejsc pracy, Udostępnianie informacji dotyczących produktów kon-
sumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie porad doty-
czących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Mar-
keting w  ramach wydawania oprogramowania, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Przy-
gotowywanie i  rozpowszechnianie informacji dotyczących cech cha-
rakterystycznych, jakości i cen towarów oraz usług, Usługi marketingo-
we w  zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, 
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozryw-
ki, sportu, rekreacji lub turystyki, administrowanie dotyczące marke-
tingu, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, na  przykład marketingu lub 
danych demograficznych], analiza marketingowa nieruchomości, ana-
liza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy 
w zakresie marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Ba-
dania rynku i  badania marketingowe, Badania w  dziedzinie strategii 
marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo reklamowe i  marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i  marketingu, Doradztwo w  zakresie demografii 
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Do-
radztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie 
marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketin-
gowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja lub badania 
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Mar-
keting finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing 
internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marke-
ting ukierunkowany, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa-
mi, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na  rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i  pomysłów marketingowych, Organizacja i  przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, Organizowanie i  prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii 
marketingowych, Pomoc w  zakresie marketingu, Porady w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań 

dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo 
w  celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do  celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Pro-
wadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Reklama i marketing, Reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie rekla-
my, marketingu i publicity, Rozwój planu marketingowego, sporządza-
nie raportów do  celów marketingowych, Świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, Udostępnianie raportów 
marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usłu-
gi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i mar-
ketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i  marketingu, 
Usługi doradcze w  zakresie marketingu, Usługi doradcze w  zakresie 
marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w  zakresie marketingu, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozy-
skiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stoma-
tologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie opty-
malizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe związane 
z  imprezami w  zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem 
sprzedaży], Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi rekla-
mowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, Usługi 
reklamowe i  marketingowe online, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie marketingu produktów, 
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, 
Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie mar-
ketingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyj-
nych i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie perso-
nelem zajmującym się marketingiem, Obsługa rynków on-line w celu 
umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trze-
cimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, Pomoc w  prowadzeniu 
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby 
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, 
określać status oraz realizować zlecenia i  zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i  dokonywać transakcji, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu 
towarów i  usług z  następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, 
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu 
chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farma-
ceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu 
samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  Internetu towarów i  usług z  następujących dziedzin: komputerów, 
mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i  napojów, prze-
mysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wy-
posażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy 
dla zwierząt i akcesoriów dla zwierzą, Obsługa targów on-line w celu 
nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieru-
chomości, 41 Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Organizacja 
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Infor-
macja o biletach na imprezy rozrywkowe, Biura rezerwacji biletów kon-
certowych, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja bile-
tów na  koncerty, Rezerwacja miejsc na  pokazy i  rezerwacja biletów 
teatralnych, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprze-
dawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bilety 
na  spektakle teatralne, Usługi agencji rezerwujących bilety kinowe, 
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agen-
cji sprzedaży biletów online do  celów rozrywkowych, Usługi biur 
sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informacyjne dotyczące biletów 
na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakresie bile-
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tów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych, Usługi rezerwacji 
biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi re-
zerwacji biletów do  teatru i  na  koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na  koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i  rezerwacji 
miejsc na  spektakle teatralne, Usługi rezerwacji biletów na  atrakcje 
i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji 
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicz-
nych, Usługi w  zakresie dystrybucji i  rezerwacji biletów na  imprezy, 
Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi 
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów do teatru, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywko-
we, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Biblioteczne usługi wyszu-
kiwania fotografii, Usługi biblioteczne dotyczące dokumentów prze-
chowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i  wyszuki-
wanych za  pomocą środków elektronicznych, Usługi bibliotekarskie 
w zakresie wyszukiwania online, Kursy szkoleniowe w zakresie opro-
gramowania komputerowego, szkolenia w zakresie obsługi systemów 
oprogramowania, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia 
w zakresie projektowania systemów oprogramowania, Usługi eduka-
cyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, 
szkolenia w  zakresie opracowywania systemów oprogramowania, 
Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, 
Usługi szkoleniowe w  dziedzinie oprogramowania komputerowego, 
Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie książek związanych z  oprogramowaniem 
komputerowym, Usługi szkoleniowe w  dziedzinie opracowywania 
oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży biletów i  rezer-
wacja miejsc na wydarzenia on-line, Usługi sprzedaży biletów i rezer-
wacja miejsc na  wydarzenia, Usługi sprzedaży biletów i  rezerwacja 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, 
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marke-
tingiem i biznesem, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w han-
dlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, 42 
Usługi projektowania, Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wypro-
wadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Pro-
jektowanie i  opracowywanie systemów do  wprowadzania danych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego do zarządzania finansami, Tworzenie zapisanych elektronicznie 
stron internetowych dla usług online i Internetu, Programowanie opro-
gramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Projek-
towanie systemów informatycznych związanych z  finansami, Usługi 
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania han-
dlowego, Tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, Udostępnianie wyszukiwarek w  celu uzyskiwania danych za  po-
średnictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych z  konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie 
wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, 
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-
wych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem 
i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworze-
niem stron głównych i stron internetowych, hosting serwerów i opro-
gramowania kontroli dostępu jako usługi [aCaas, access Control as 
a service], Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi 
[aCaas, access Control as a  service], Usługi doradcze w  dziedzinie 
opracowywania produktów i  podnoszenia jakości oprogramowania, 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [saas], Usłu-
gi oprogramowania jako usługi [saas] obejmujące oprogramowanie 
do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuro-
nalnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarzą-
dzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 

oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron in-
ternetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania 
nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-
line nie do pobrania do zarządzania zapasami, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania do-
stępnych za  pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego onli-
ne, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania komputerowego online, 
nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawa-
nia, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biz-
nesowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się tre-
ściami multimedialnymi i  komentarzami pomiędzy użytkownikami, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści 
multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i gene-
rowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online, nie  do  pobrania, do  wspomagania inwestycji, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania oparte-
go na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji opartych na  wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramo-
wania dostępnych online nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego 
do  realizacji płatności elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie  do  pobrania, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogra-
mowania rozrywkowego nie do pobrania, Interaktywne usługi hostin-
gowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swo-
imi treściami i obrazami w trybie online, Zapewnianie tymczasowego 
dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, hosting obiek-
tów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Badania, opraco-
wywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem pro-
gramów oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji 
związanych z  projektowaniem i  opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z  projektowa-
niem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania 
danych, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do symulatorów pojazdów, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego i  oprogramowania, Projektowanie komputerów 
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
dlowej, Projektowanie, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, 
opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, opracowywanie i  programowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego 
do sterowania terminalami samoobsługowymi, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego na  zamówienie, Projektowanie sprzętu komputero-
wego i  oprogramowania, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z  projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi dorad-
cze i  informacyjne związane z  projektowaniem, programowaniem 
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa [saas], Oprogramowanie jako usługa [saas] obejmują-
ce oprogramowanie do  głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako 
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuro-
nowych, Oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramo-
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wanie do uczenia maszynowego, Platformy do gier jako oprogramo-
wanie jako usługa [saas], Platformy do projektowania graficznego jako 
oprogramowanie jako usługa [saas], Platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Świadcze-
nie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu 
biometrycznej technologii z  wykorzystaniem oprogramowania 
i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elek-
tronicznego, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla apli-
kacji online, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego 
oprogramowania on-line do  zarządzania informacjami, Oferowanie 
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-li-
ne do  transmisji informacji, Oferowanie tymczasowego korzystania 
z  niepobieralnego oprogramowania on-line do  zarządzania danymi, 
Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepobieralnego oprogra-
mowania on-line do transmisji danych, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Instalacja i  dostosowanie na  zamówienie aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie programów 
do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, Pisanie na za-
mówienie programów komputerowych, oprogramowania i  kodu 
do tworzenia stron internetowych, Projektowanie pakietów oprogra-
mowania na zamówienie, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówie-
nie do  oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu 
komputerowego na  zamówienie, Usługi projektowania na  zamówie-
nie, Oferowanie tymczasowego korzystania z  platformy do  wyszuki-
wania, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszu-
kiwania wydarzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy 
do wyszukiwania usług, Oferowanie tymczasowego korzystania z plat-
formy do wyszukiwania i sprzedaży usług, Oferowanie tymczasowego 
korzystania z platformy do wyszukiwania i sprzedaży biletów oraz re-
zerwacji miejsc na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzysta-
nia z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania wy-
darzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepobieralnego 
oprogramowania on-line do wyszukiwania, rezerwacji miejsc oraz ku-
powania biletów na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzysta-
nia z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania, re-
zerwacji miejsc oraz kupowania biletów na  wydarzenia on-line, 
Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepobieralnego oprogra-
mowania on-line do  wyszukiwania, sprzedawania oraz kupowania 
usług, Oprogramowanie jako usługa (saas) w  zakresie obsługiwania 
sklepów online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wyda-
rzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, re-
kreacyjne lub kulturalne, Udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń roz-
rywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, 
rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na  te wydarzenia w  ra-
mach serwisu internetowego, Udostępnianie wyszukiwarki produk-
tów w  ramach serwisu internetowego, tworzenie i  utrzymywanie, 
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych 
dostępnych przez Internet .

(111) 347038 (220) 2021 05 31 (210) 529562
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) haŃDeReK MIeCZysłaW, Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tg TaXI OKey
(510), (511) 39 Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Transport po-
dróżnych taksówką, Transport pasażerski, Usługi transportowe, Or-
ganizowanie transportu taksówkowego .

(111) 347039 (220) 2021 05 31 (210) 529609
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) JUngle BOOgIe sTUDIO ZIelenI anna ZIelIŃsKa, 
BaRBaRa JasTRZĘBsKa-CZaPla sPÓłKa JaWna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Jungle Boogie
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin i kwia-
tów, Konewki, spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci 
komunikacji) związane z następującymi produktami: artykuły ogrod-
nicze, rośliny, kwiaty .

(111) 347040 (220) 2021 05 31 (210) 529611
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) JUngle BOOgIe sTUDIO ZIelenI anna ZIelIŃsKa, 
BaRBaRa JasTRZĘBsKa-CZaPla sPÓłKa JaWna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUngle BOOgIe
(540) 

(591) czerwony
(531) 04 .02 .20, 04 .05 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 29 .01 .01
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin i kwia-
tów, Konewki, spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci 
komunikacji) związane z następującymi produktami: artykuły ogrod-
nicze, rośliny, kwiaty .

(111) 347041 (220) 2021 05 31 (210) 529612
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) BURnesOn Dane, Denver (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aksels
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], skarpetki, Koszulki z krótkim 
rękawem, Bluzy sportowe, szorty, Body niemowlęce, Czapki dziane .

(111) 347042 (220) 2021 05 31 (210) 529634
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) naTURalCROP POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JędrnyOwoc .pl
(540) 

(591) różowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 05 .07 .13, 17 .05 .19, 17 .05 .25, 
26 .01 .01, 26 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi konsultacji biznesowych w  branży rolniczej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Organizowanie i  prowadzenie targów 
i  wystaw w  celach handlowych, Organizowanie i  prowadzenie tar-
gów i  wystaw w  celach reklamowych, Organizowanie i  prowadze-
nie wystaw w  celach reklamowych, Organizowanie i  prowadzenie 
wystaw handlowych, Badania i analizy rynkowe, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi 
marketingowe, Publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, 
41 Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizacja semina-
riów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja 
sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizacja 
warsztatów i  seminariów, Organizacja webinariów, 42 Usługi na-
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ukowe i technologiczne, Pobieranie próbek gleby do analizy, Usługi 
analizy gleby, Usługi laboratoryjne w  zakresie analiz gleby, Usługi 
w zakresie testowania gleby, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, 
Usługi badawcze w  rolnictwie, Usługi badawczo-rozwojowe zwią-
zane z  nawozami, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
nawozów naturalnych stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyj-
ne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 
Usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, 44 Doradztwo rolnicze, 
Usługi rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i  leśne, Uprawa roślin, 
Doradztwo specjalistyczne w  zakresie rolnictwa, Doradztwo w  za-
kresie ogrodnictwa, Doradztwo w  zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie 
rolnictwa, Rozpylanie środków ochrony roślin do  celów rolniczych, 
Rozpylanie rolniczych środków chemicznych, Rozsiewanie nawozów, 
Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i  le-
śniczych, Udzielanie informacji online na  temat usług związanych 
z  rolnictwem, ogrodnictwem i  leśnictwem, Udzielanie informacji 
związanych ze  stosowaniem nawozów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z rozsiewaniem nawozów, Usługi doradcze dotyczące rolnic-
twa, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i  leśnictwem, Usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 
stosowania nawozów rolniczych i  ogrodniczych, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrod-
nictwie i  leśnictwie, Usługi doradcze w  zakresie upraw rolniczych, 
Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczą-
ce używania nawozu naturalnego w  ogrodnictwie, Usługi informa-
cyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi in-
formacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, 
Usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych 
w  rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów 
w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów 
w  rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji 
chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w ogrodnictwie .

(111) 347043 (220) 2021 05 31 (210) 529651
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 28
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO WyDaWnICZO-hanDlOWe 
sIeDMIORÓg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) siedmioróg
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki z zadaniami dla dzie-
ci, Książki edukacyjne, Książki z opowiadaniami, Książki z obrazkami, 
Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki do rysowania, Książki reli-
gijne, Książki fantasy, encyklopedie, słowniki, Komiksy, Podręczniki, 
Zeszyty ćwiczeń .

(111) 347044 (220) 2021 05 31 (210) 529652
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CenTRUM PROJeKTOWO-WDROŻenIOWe DeTRans  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Zabrze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Detrans asg
(510), (511) 7 sprzęgła jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojaz-
dów lądowych, sprzęgła do maszyn przemysłowych, sprzęgła maszy-
nowe, sprzęgła sztywne do maszyn, sprzęgła wkładkowe do maszyn, 
sprzęgła kabłąkowe do  maszyn, sprzęgła przeponowe do  maszyn, 
sprzęgła podatne do  maszyn, sprzęgła kołnierzowe do  maszyn, 
sprzęgła zębate do maszyn, sprzęgła zębate przybębnowe, sprzęgła 
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych 
oraz części do  nich, sprzęgła z  bębnem hamulcowym do  maszyn, 
sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn .

(111) 347045 (220) 2021 05 31 (210) 529654
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CenTRUM PROJeKTOWO-WDROŻenIOWe DeTRans  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Zabrze (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) Detrans DCu
(510), (511) 7 Chwytaki [maszyny], Chwytaki [części do  maszyn], 
Chwytaki wieloskorupowe, Chwytaki do  przeładunku materiałów 
sypkich, Chwytaki do  przeładunków masowych, Chwytaki linowe, 
Chwytaki silnikowe .

(111) 347046 (220) 2021 05 31 (210) 529656
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CenTRUM PROJeKTOWO-WDROŻenIOWe DeTRans  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Zabrze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Detrans asz
(510), (511) 7 sprzęgła jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojaz-
dów lądowych, sprzęgła do maszyn przemysłowych, sprzęgła maszy-
nowe, sprzęgła sztywne do maszyn, sprzęgła wkładkowe do maszyn, 
sprzęgła kabłąkowe do  maszyn, sprzęgła przeponowe do  maszyn, 
sprzęgła podatne do  maszyn, sprzęgła kołnierzowe do  maszyn, 
sprzęgła zębate do maszyn, sprzęgła zębate przybębnowe, sprzęgła 
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych 
oraz części do  nich, sprzęgła z  bębnem hamulcowym do  maszyn, 
sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn .

(111) 347047 (220) 2021 06 01 (210) 529666
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CZaPIK MaRTa, Śrem (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M legalna MaRTa
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do  oprogramowania komputerowego, 41 Usługi szkoleniowe 
w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego .

(111) 347048 (220) 2021 06 01 (210) 529679
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) OVIKlInIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVI
(540) 

(591) biały, szary, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .16
(510), (511) 41 szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne w  za-
kresie badań medycznych, 44 Usługi w  zakresie badań lekarskich, 
Badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, Kliniki 
medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Po-
radnictwo medyczne, Badania medyczne, Usługi medyczne, Pomoc 
medyczna, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w  zakresie 
analiz medycznych, Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwali-
fikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem lu-
dzi, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka .
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(111) 347049 (220) 2021 06 01 (210) 529729
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) eleMenT PlUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aT less
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, Obuwie .

(111) 347050 (220) 2021 06 01 (210) 529732
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) IFs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Częstochowa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary, żółty, 
ciemnożółty, biały, czarny
(531) 03 .07 .05, 03 .07 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunko-
wość], skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie sprawozdań fi-
nansowych .

(111) 347051 (220) 2021 06 01 (210) 529733
(151) 2021 10 14 (441) 2021 06 28
(732) FPC InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Częstochowa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, różowy, biały, 
czarny, niebieski, czerwony, ciemnoróżowy
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .10, 03 .01 .28, 09 .01 .10, 29 .01 .15

(510), (511) 35 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz informacji 
związanych z branżą finansową, 36 Świadczenie usług dla osób trze-
cich w sprawach finansowych, doradztwa w sprawach finansowych, 
operacje finansowe, usługi finansowe, usługi związane ze świadcze-
niami emerytalnymi .

(111) 347052 (220) 2021 06 01 (210) 529734
(151) 2021 10 18 (441) 2021 06 28
(732) C .M .F . sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Częstochowa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 04 .03 .03, 29 .01 .15
(510), (511) 36 Świadczenie usług dla osób trzecich: doradztwo 
w  sprawach finansowych, doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych, kredyty ratalne, operacje finansowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia na  życie, ubezpieczenia 
zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków, umowy kredytowe, usługi 
finansowe, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi zwią-
zane ze świadczeniami emerytalnymi .

(111) 347053 (220) 2021 06 02 (210) 529790
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) KM hOMe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lu&Bru
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem 
odzieży, Bielizna pościelowa i  koce, Bielizna stołowa i  pościelowa, 
Bielizna wzorzysta, Bieżniki stołowe niepapierowe, Brokaty, Bukram 
[płótno klejone], Całuny, Ceraty [obrusy], Chorągiewki z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Chusteczki do nosa z materia-
łów tekstylnych, Dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkani-
ny, Drogiet [tkaniny], Dymka, Dzianina, Dżersej [materiał], elastyczne 
materiały tkane, Filc, Flagi z  materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, Flanela [tkanina], gaza [tkanina], Jedwab [tkanina], Kali-
ko [perkal], Kapy na  łóżka, Koce dla zwierząt domowych, Koce pik-
nikowe, Kołdry, Kotary na  drzwi [zasłony], Krepa [tkanina], Krepon, 
Marabut [materiał], Materiał lepki przyklejany na  gorąco, Materiał 
o wzorze trellis, Materiały do tapicerki, Materiały nieprzepuszczające 
gazów na balony lotnicze, Materiały tekstylne do filtrowania, Materia-
ły tekstylne nietkane, Metki tekstylne, Moleskin [tkanina], Moskitiery, 
Muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], Obciągi of-
fsetowe z materiałów tekstylnych, Obicia ścienne z materiałów tek-
stylnych, Osłony do  łóżek dziecięcych [pościel], Papierowe narzuty 
na łóżka, Pledy podróżne, Płótna do haftu, Płótno do przewijania nie-
mowląt, Podkładki na stół z materiałów tekstylnych, Podkładki pod 
szklanki z  materiałów tekstylnych, Podszewki [tkaniny], Podszewki 
z tkanin do kapeluszy, w belach, Pokrowce i narzuty na meble, Pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Pokry-
cie na materace, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Prze-
ścieradła na  łóżka, Ratyna [tkanina], Ręczniki, Rękawice kąpielowe, 
Rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety na  stół niepapierowe, 
sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], sztandary z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Ściereczki do usuwania makija-
żu, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], Śpiworki dla niemowląt, Śpi-
worki z kapturem dla niemowląt, Śpiwory, Tafta [tkanina], Tekstylne 



nr 4/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 33

maty na stół, Tekstylne ręczniki do twarzy, Tiul, Tkanina do obuwia, 
Tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkanina konopna, 
Tkaniny, Tkaniny bawełniane, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce, 
Tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, Tkaniny lniane, Tkani-
ny na bieliznę osobistą, Tkaniny na sita, Tkaniny pokryte motywem 
rysunkowym do  haftowania, Tkaniny wełniane, Tkaniny z  ostnicy 
esparto, Tkaniny z ramii, Tkaniny z włókna szklanego do celów włó-
kienniczych, Tkaniny ze  sztucznego jedwabiu, Tworzywa sztuczne 
[substytuty tkanin], Uchwyty do  zasłon z  materiałów tekstylnych, 
Wkładki do śpiwora, Włosianka [materiał na worki], Worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, Wsypa [bielizna pościelowa], Wsypy 
[pokrowce na materace], Wyściółki z materiału do obuwia, Zasłony, 
Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, Zasłony z  tkaniny lub z  tworzyw sztucznych, Zefir [tkanina], 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, etykiety z ma-
teriału tekstylnego, Wyroby tekstylne do  wieszania na  ścianach, 
artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna 
do celów domowych, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstyl-
ne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Pościel, 35 sprzedaż za pośrednic-
twem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurto-
wych bielizny stołowej i pościelowej, pokrowców i narzut na meble, 
wyrobów tekstylnych i  substytutów wyrobów tekstylnych, etykiet 
z materiału tekstylnego, wyrobów tekstylnych do wieszania na ścia-
nach, artykułów tekstylnych do  użytku w  gospodarstwie domo-
wym, bielizny do celów domowych, bielizny stołowej i kuchennych 
artykułów tekstylnych, tekstylnych artykułów kąpielowych, pościeli, 
adamaszku, aksamitu, bielizny kąpielowej z wyjątkiem odzieży, bie-
lizny pościelowej i koców, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych 
niepapierowych, brokatów, bukramu [płótno klejone], całunów, cerat 
[obrusy], chorągiewek z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, chusteczek do nosa z materiałów tekstylnych, dopasowanych 
pokrowców na deski toaletowe z tkaniny, drogietu [tkaniny], dymki, 
dzianiny, dżerseju [materiał], elastycznych materiałów tkanych, filcu, 
flag z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flaneli [tkani-
na], gazy [tkanina], jedwabiu [tkanina], kaliko [perkal], kap na  łóżka, 
koców dla zwierząt domowych, koców piknikowych, kołder, kotar 
na  drzwi [zasłony], krepy [tkanina], kreponu, marabuta [materiał], 
materiału lepkiego przyklejanego na  gorąco, materiału o  wzorze 
trellis, materiałów do  tapicerki, materiałów nieprzepuszczających 
gazów na  balony lotnicze, materiałów tekstylnych do  filtrowania, 
materiałów tekstylnych nietkanych, metek tekstylnych, moleskinu 
[tkanina], moskitier, muślinu, narzut na  łóżka, narzut na  łóżka [lam-
brekiny], sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych obciągów offsetowych z ma-
teriałów tekstylnych, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon 
do łóżek dziecięcych [pościel], papierowych narzut na łóżka, pledów 
podróżnych, płócien do  haftu, płótna do  przewijania niemowląt, 
podkładek na stół z materiałów tekstylnych, podkładek pod szklanki 
z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], podszewek z tkanin 
do  kapeluszy w  belach, pokrowców i  narzut na  meble, pokryć me-
bli z tworzyw sztucznych, pokryć na meble z tkanin, pokryć na ma-
terace, poszewek na  poduszki [poszwy na  poduszki], prześcieradeł 
na łóżka, ratyny [tkanina], ręczników, rękawic kąpielowych, rzadkich 
płócien, serwetek tekstylnych, serwet na stół niepapierowych, sukna 
bilardowego, szenilu, szewiotu [tkanina], sztandarów z  materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ściereczek do usuwania maki-
jażu, ścierek do osuszania szkła [ręczniki], śpiworków dla niemowląt, 
śpiworków z kapturem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], tek-
stylnych mat na stół, tekstylnych ręczników do twarzy, tiulów, tkanin 
do obuwia, tkanin klejących innych niż do celów papierniczych, tka-
nin konopnych, tkanin, tkanin bawełnianych, tkanin imitujących skó-
ry zwierzęce, tkanin jedwabnych do  szablonów drukarskich, tkanin 
lnianych, tkanin na bieliznę osobistą, tkanin na sita, tkanin pokrytych 
motywem rysunkowym do  haftowania, tkanin wełnianych, tkanin 
z ostnicy esparto, tkanin z ramii, tkanin z włókna szklanego do celów 
włókienniczych, tkanin ze  sztucznego jedwabiu, tworzyw sztucz-
nych [substytuty tkanin], uchwytów do zasłon z materiałów tekstyl-
nych, wkładek do  śpiwora, włosianek [materiał na  worki], worków 
biwakowych będących osłonami do śpiworów, wsyp [bielizna poście-
lowa], wsyp [pokrowce na materace], wyściółek z materiału do obu-
wia, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, zasłon z  tkaniny lub z  tworzyw sztucznych, zefiru 
[tkanina], odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, mebli, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketin-

gowe świadczone za  pośrednictwem mediów społecznościowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 347054 (220) 2021 06 02 (210) 529791
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) POl-FOODs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ W UPaDłOŚCI, Prostki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sotelli
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 30 Makarony, Produkty na  bazie mąki, Płatki zbożowe, 
Muesli, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki 
zbożowe .

(111) 347055 (220) 2021 06 02 (210) 529792
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) MOlOn laBe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świdnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOlOn laBe
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 29 .01 .13
(510), (511) 13 amunicja, amunicja do  broni palnej, amunicja 
do strzelb, amunicja średniego kalibru, Broń, Broń do wystrzeliwania 
pocisków, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń ręczna [broń palna], 
Broń sportowa, Broń i  amunicja, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, Organizowanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywko-
wych i  sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi roz-
rywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia sportowe i kulturalne .

(111) 347056 (220) 2021 06 04 (210) 529807
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CeMPa MaRIUsZ, nowy sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eMC
(540) 

(531) 27 .05 .08, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 27 .05 .23, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 
26 .04 .07, 26 .04 .18, 26 .04 .22
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z aparaturą, urządzeniami i kablami do za-
stosowania w elektryce, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z apa-
raturą, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, 37 Usługi elektryków .

(111) 347057 (220) 2021 06 04 (210) 529809
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) Xann MaRKeTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Xann
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  prowadzenia sklepu online, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie 
Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi w  zakresie po-
zycjonowania marki, 42 Tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie 
stron internetowych .

(111) 347058 (220) 2021 06 04 (210) 529812
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) TIssU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIssU aRChITeCTURe
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .14, 
27 .05 .15, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 
26 .04 .10, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz .

(111) 347059 (220) 2021 06 04 (210) 529815
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) lFP InDUsTRIal sOlUTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #sPRInTem lfp
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 
02 .01 .01, 02 .01 .23, 24 .17 .25, 24 .01 .05, 24 .01 .15, 24 .01 .16, 24 .01 .18, 
24 .01 .20, 03 .07 .17
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 347060 (220) 2021 06 04 (210) 529859
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe PIK 
PłUCIennIK I KOłaCZ sPÓłKa JaWna, Wawrzyszów (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIeRROT

(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .13 .25, 
19 .07 .01, 25 .01 .15, 25 .01 .17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, Woda źródlana, 
Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda gazowana, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoho-
lowe o smaku owocowym, napoje owocowe niealkoholowe, Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napo-
je], napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe na bazie miodu .

(111) 347061 (220) 2021 06 07 (210) 529914
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) BROWaR Za MIasTeM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Wysogotowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR Za MIasTeM WIelKOPOlsKIe
(540) 

(531) 06 .19 .17, 07 .01 .14, 07 .01 .24, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 25 .01 .15, 
27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .03
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie .

(111) 347062 (220) 2021 06 08 (210) 529943
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) gRaFF KaMIl, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Fizjograff
(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i  rehabilita-
cja, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Fizjoterapia .

(111) 347063 (220) 2021 06 08 (210) 529957
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) yesInDeeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  yesIndeed!
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(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .01 .18, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Bizne-
sowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Informacje na  temat metod 
sprzedaży, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, 
sporządzanie raportów ekonomicznych, Usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, Zarządzanie relacjami 
z klientami, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania perso-
nelem, analizy funkcjonowania firm, Zarządzanie programami świad-
czeń pracowniczych, Zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla 
pracowników, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Usługi w  zakresie rozliczeń, abonowanie dostępu do  serwisu tele-
komunikacyjnych baz danych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, Marketing towarów i  usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kuponów, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i  promocyjnych, Organizowanie i  zarządzanie programami 
motywacyjnymi w  zakresie działalności gospodarczej i  programa-
mi lojalnościowymi, administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Zarządzanie programami lojalności 
klientów i  programami motywacyjnymi, Przeprowadzanie progra-
mów motywacyjnych dla pracowników, administrowanie działalno-
ścią handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich .

(111) 347064 (220) 2021 06 08 (210) 529965
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) MOKRZyCKI anDRZeJ TORII eUROPe lTD ., Rumia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  CICaDa MIlan
(540) 

(531) 03 .13 .12, 03 .13 .24, 27 .05 .05
(510), (511) 14 akcesoria do  zegarków, artykuły zegarmistrzowskie, 
Bransolety do zegarków, Budziki, Budziki elektroniczne, Budziki elek-
tryczne, Chronografy, Chronografy do użytku jako zegarki, Chrono-
grafy do użytku jako czasomierze, Chronografy [zegarki], Cyferblaty 
do zegarków, Czasomierze [zegarki], Części do zegarków, Części i ak-
cesoria do  przyrządów zegarmistrzowskich, Części mechanizmów 
zegarowych, etui na  zegarki [prezentacja], Klamerki do  zegarków, 
Koronki do zegarków, łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegar-
ków sterowane elektronicznie, Mechanizmy do zegarów, Metalowe 
paski do zegarków, Ozdobne etui na zegarki, Paski do zegarków, Pa-
ski do zegarków na rękę, Paski do zegarków nieskórzane, Paski do ze-
garków wykonane z  metalu, skóry lub plastiku, Paski do  zegarków 
wykonane z materiałów syntetycznych, Paski z tworzyw sztucznych 
do  zegarków, Platynowe zegarki, Pudełka na  zegarki, Rozciągliwe 
bransoletki metalowe do  zegarków, skórzane paski do  zegarków, 
sprężyny do zegarków, stopery, srebrne zegarki, Tarcze do artykułów 
zegarmistrzowskich, Tarcze do zegarków, Tarcze [zegarmistrzostwo], 
Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), Wisiorki do łańcuszków 
do zegarków, Wskazówki do zegarów, Zegarki, Zegarki automatycz-
ne, Zegarki chronometryczne, Zegarki damskie, Zegarki cyfrowe z ti-
merem automatycznym, Zegarki do nurkowania, Zegarki do użytku 
w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Ze-
garki elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki mechaniczne z  au-

tomatycznym nakręcaniem, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z urzą-
dzeniami gPs, Zegarki na łańcuszku, Zegarki posiadające funkcję gry, 
Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki z budzikiem, Zegarki 
z  funkcją komunikacji na  odległość, Zegarki z  funkcją komunikacji 
bezprzewodowej, Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi 
powlekane, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki (szkiełka do-), 
Zegarki z  metali szlachetnych, Zegarki zasilane energią słoneczną, 
Zegarki zawierające funkcję pamięci, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Pudełka na biżute-
rię i pudełka na zegarki .

(111) 347065 (220) 2021 06 08 (210) 529968
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) PaWłOWsKa agnIesZKa MIKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIaT KIsZOneK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 19 .01 .01, 19 .01 .06, 
19 .01 .07, 05 .09 .12, 05 .09 .23, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Cebula konserwowana, Cebulki maryno-
wane, Czosnek [konserwowany], Fasolka konserwowa, Kapusta kwa-
szona, Kapusta, przetworzona, Kiszone warzywa [kimchi], Kimchi 
z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], Konserwowane papryczki 
chilli, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krojone warzywa, Kuku-
rydza słodka [konserwowana], Marynowana ostra papryka, Maryno-
wana rzodkiewka, Mieszanki warzywne, Ogórki korniszone, Pikle, 
Pokrojone warzywa, Pomidory konserwowane, Pomidory konser-
wowe, Pomidory, przetworzone, Przetworzone buraki, Przetworzo-
ne cebule, Przetworzone jabłka, Warzywa fermentowane, Warzywa 
kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa konser-
wowane [w oleju], Warzywa marynowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa solone, Warzywa w  plasterkach, konserwowe, Warzywa 
w słoikach .

(111) 347066 (220) 2021 06 08 (210) 529969
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) Chanel saRl, genewa (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) Chanel lIPsCanneR
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, Programy kom-
puterowe nagrane, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDa], 
Pokrowce na  smartfony, Pokrowce do  tabletów, Magnesy dekora-
cyjne, grafika do  pobrania do  telefonów komórkowych, Dzwonki 
do  pobierania do  telefonów komórkowych, Publikacje elektronicz-
ne, do  pobrania, Kodowane karty lojalnościowe, Kodowane karty-
-klucze, Kodowane karty magnetyczne, Podkładki pod myszy kom-
puterowe, Kijki do  robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), 
Pokrowce na laptopy, Pamięci zewnętrzne UsB .

(111) 347067 (220) 2021 06 08 (210) 529971
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) KRaWCZyK WOJCIeCh, skoczów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRaMWaJ CaFe
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(540) 

(531) 18 .01 .11, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Kawiarnia, serwowanie żywności i napojów dla gości .

(111) 347068 (220) 2021 06 09 (210) 530002
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) ZIelOna PRZysTaŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIelOna PRZysTaŃ
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 
05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, 41 edukacja, rozrywka i sport .

(111) 347069 (220) 2021 06 10 (210) 530045
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) POlFaRMeX sPÓłKa aKCyJna, Kutno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) asITalIP
(510), (511) 5 Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Produkty 
dietetyczne dla osób chorych, suplementy diety, leki dla ludzi, leki 
wzmacniające, leki ziołowe, leki weterynaryjne, Pieczywo dla diabe-
tyków, substytuty cukru dla diabetyków, Żywność dla diabetyków .

(111) 347070 (220) 2021 06 10 (210) 530046
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PIlIChOWsKI saMUel COlBeRg COFFee, Pławęcino (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colberg coffee

(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 .15 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 30 herbata, herbata rooibos, herbata czarna, Biała her-
bata, herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa 
aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna kawy, Kawa niepalona, 
Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezko-
feinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, napoje kawowe, Mie-
szanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, gotowe 
napoje kawowe, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, 
Kawa w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie pa-
rzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy powlekane 
cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, napoje kawowe z mlekiem, Kawa 
w postaci całych ziaren, napoje mrożone na bazie kawy, substytut 
kawy na bazie cykorii, Mieszanki kawy słodowej i kakao, napoje skła-
dające się głównie z kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, 
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Jęczmień do  użytku jako substytut kawy, napoje 
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo-
jach], napoje gazowane [na  bazie kawy, kakao lub czekolady], eks-
trakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Cykoria i mie-
szanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, 
aromaty kawowe, esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy, 
ekstrakty kawy słodowej, substytuty kawy [sztuczna kawa lub pre-
paraty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy, Torebki z kawą, 
Kapsułki z  kawą, Cykoria [substytut kawy], Mieszanki wyciągów 
z kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty 
kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do sto-
sowania jako substytuty kawy, substytuty kawy i herbaty, nadzienia 
na bazie kawy, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje na bazie 
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione 
kawą, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], ekstrakty z cyko-
rii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych o  smaku kawy mokka, ekstrakty z  kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 40 Mie-
lenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi 
barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów] .

(111) 347071 (220) 2021 06 10 (210) 530047
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PIlIChOWsKI saMUel COlBeRg COFFee, Pławęcino (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ColbergCoffee
(510), (511) 30 herbata, herbata rooibos, herbata czarna, Biała her-
bata, herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa 
aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna kawy, Kawa niepalona, 
Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezko-
feinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, napoje kawowe, Mie-
szanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, gotowe 
napoje kawowe, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, 
Kawa w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie pa-
rzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy powlekane 
cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, napoje kawowe z mlekiem, Kawa 
w postaci całych ziaren, napoje mrożone na bazie kawy, substytut 
kawy na bazie cykorii, Mieszanki kawy słodowej i kakao, napoje skła-
dające się głównie z kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, 
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Jęczmień do  użytku jako substytut kawy, napoje 
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów 
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[na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo-
jach], napoje gazowane [na  bazie kawy, kakao lub czekolady], eks-
trakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Cykoria i mie-
szanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, 
aromaty kawowe, esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy, 
ekstrakty kawy słodowej, substytuty kawy [sztuczna kawa lub pre-
paraty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy, Torebki z kawą, 
Kapsułki z  kawą, Cykoria [substytut kawy], Mieszanki wyciągów 
z kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty 
kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do sto-
sowania jako substytuty kawy, substytuty kawy i herbaty, nadzienia 
na bazie kawy, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje na bazie 
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione 
kawą, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], ekstrakty z cyko-
rii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych o  smaku kawy mokka, ekstrakty z  kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 40 Mie-
lenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi 
barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów] .

(111) 347072 (220) 2021 06 10 (210) 530063
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) WIeCZORKOWsKa-RaJCZaK agaTa, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RasTRana
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metalowe wkręty do  drewna, Metalowe wkręty doci-
skowe, Metalowe wkręty z oczkiem, gwoździe, gwoździe bez główki 
do szyb, gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, gwoździe 
do wieszania obrazów, gwoździe kwadratowe wykrawane, gwoździe 
metalowe, gwoździe mocujące metalowe, gwoździe z szeroką główką 
metalowe, gwoździe z  szeroką główką [ćwieki], Metalowe gwoździe 
druciaki, Metalowe gwoździe murarskie, Metalowe gwoździe tapicer-
skie, gwoździe, hufnale do podków, Metalowe, krótkie śruby do śrub 
blokujących, Metalowe osłony na  śruby, Metalowe śruby kotwowe, 
Metalowe śruby kotwowe do  łączenia elementów mostu, Metalowe 
śruby mocowane jednostronnie, Metalowe śruby mocujące, Metalowe 
śruby oczkowe, Metalowe śruby oczkowe z końcówką w kształcie kulki, 
Metalowe śruby w kształcie litery U, Metalowe śruby z łbem sześciokąt-
nym, samogwintujące śruby metalowe, Śruby do łączenia przewodów, 
metalowe, Śruby metalowe, Śruby metalowe do wkręcania w lód, Śru-
by metalowe [elementy łączące], Śruby skrzydełkowe [elementy łączą-
ce] metalowe, Materiały budowlane (metalowe), Metalowe, modułowe 
elementy budowlane, Metalowe, modułowe, przenośne elementy bu-
dowlane, Metalowe, strukturalne elementy budowlane, Metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Modułowe konstrukcje 
metalowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 7 sprężarki 
powietrza, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny wykorzystujące 
sprężone powietrze, narzędzia ręczne o  napędzie innym niż ręczny, 
narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, narzędzia ręczne z na-
pędem elektrycznym, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, 
narzędzia ręczne o  napędzie mechanicznym, elektryczne narzędzia 
ręczne, Ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, 
16 Zszywki [artykuły papiernicze], Zszywki biurowe, 20 elementy mo-
cujące do mebli, niemetalowe, niemetalowe elementy łączące do me-
bli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 24 Ma-
teriały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały 
o strukturze plastra miodu [tkaniny], Ognioodporne tkaniny obiciowe, 
Okienne tkaniny dekoracyjne, Tkaniny bawełniane, Tkaniny bawełnia-
ne, inne niż izolacyjne, Tkaniny będące materiałami w belach, Tkaniny 
[bele], Tkaniny cięte do robót krawieckich, Tkaniny dekoracyjne, obicia 
z materiałów tekstylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do po-
krywania foteli, Tkaniny do  produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny 
do produkcji mebli, Tkaniny do produkcji zasłon, Tkaniny do tapicerki, 
Tkaniny do  wyposażenia wnętrz, Tkaniny drukowane, Tkaniny dzia-
ne, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce, Tkaniny jedwabne do  mebli, 
Tkaniny mieszane na bazie konopi, Tkaniny mieszane na bazie wełny, 
Tkaniny mieszane na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z wełny i ba-

wełny, Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny na elementy 
wystroju wnętrz w belach, Tkaniny na elementy wyposażenia wnętrz 
w belach, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na zasłony, Tka-
niny napinające do  obić, Tkaniny nylonowe, Tkaniny ognioodporne, 
Tkaniny poliestrowe, Tkaniny powlekane, Tkaniny przemysłowe, Tka-
niny sztruksowe, Tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, Tkaniny 
tekstylne do użytku w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku 
w  produkcji łóżek, Tkaniny tekstylne do  użytku w  produkcji zasłon, 
Tkaniny tekstylne w belach do użytku w produkcji, Tkaniny tekstylne 
w belach do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny tekstylne w be-
lach do produkcji mebli tapicerowanych, Tkaniny w rolkach, Tkaniny 
z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble, Tkaniny zasło-
nowe, 40 Cieplna obróbka metali, galwanizacja, Cynkowanie, Obrób-
ka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu 
cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, Powle-
kanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu [niemalar-
skie], Powlekanie proszkowe, Powlekanie ogniowe .

(111) 347073 (220) 2021 06 10 (210) 530068
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) KOłaCZ-leWanDOWsKa PaUlIna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Frubek
(510), (511) 29 Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, Jogurty, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie: pokrojone owoce, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: pokrojone owoce, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie: pokrojone warzywa, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie: pokrojone warzywa, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: jogurty, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: jogurty .

(111) 347074 (220) 2021 06 10 (210) 530069
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) CIChOWsKI łUKasZ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pralnia Cichowscy
(540) 

(591) żółty, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Pranie, Czyszczenie i  pielęgnacja tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Prasowanie 
tkanin, Prasowanie tekstyliów, Prasowanie materiałów, Prasowanie 
odzieży, Czyszczenie dywanów i chodników, Usługi dezynfekcji, Ma-
glowanie tkanin, 43 Wynajem bielizny pościelowej .

(111) 347075 (220) 2021 06 10 (210) 530070
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) sTOWaRZysZenIe hanDlOWCÓW JagIellOŃCZyCy, 
Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JagIellOŃCZyCy
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 23 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Zarządzanie działalnością 
handlową, 36 Dzierżawa i  wynajem pomieszczeń handlowych, Or-
ganizacja zbiórek charytatywnych, Usługi doradcze finansowo-eko-
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nomiczne, administrowanie nieruchomościami, 37 Budowa stoisk 
na  targach handlowych i  wystawach, sprzątanie budynków biuro-
wych i  lokali handlowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych 
na  targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na  wy-
stawy handlowe, Instalacja konstrukcji tymczasowych na  wystawy 
handlowe, 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji na  temat 
biznesu i  handlu, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Organizo-
wanie konferencji dotyczących handlu, 43 Dostarczanie obiektów 
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie] .

(111) 347076 (220) 2021 06 10 (210) 530071
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) Pax Computer Technology (shenzhen) Co ., ltd ., 
shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaX
(540) 

(531) 26 .01 .02, 26 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], In-
teraktywne terminale z  ekranami dotykowymi, Kasy rejestrujące, 
Terminale POs, elektroniczne etykietki na  towarach, Chipy elektro-
niczne, ekrany wideo, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, Programy komputerowe [oprogramowa-
nie do pobrania], Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Czytniki 
kodów kreskowych, Terminale klawiaturowe, Pady do podpisu elek-
tronicznego, aparatura do komunikacji sieciowej, Programy kompu-
terowe nagrane, sprzęt do przetwarzania danych, ładowarki do ba-
terii, Kable UsB, Baterie, Urządzenia rozpoznające twarz, Telefony 
komórkowe, smartfony, Chipy [układy scalone], Terminale do płatno-
ści elektronicznych, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, 
Urządzenia do  przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale 
do  elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowy-
mi, Terminale do  kart kredytowych, Czytniki kart elektronicznych, 
Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie 
transakcji kartami kredytowymi, Terminale telefoniczne, Programy 
komputerowe stosowane do  elektronicznych systemów kasowych, 
alarmy dźwiękowe, 42 Badania technologiczne, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Wzornictwo 
przemysłowe, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w  zakresie projektowania i  rozwoju sprzętu komputerowego, 
Rozwój oprogramowania sterowników i  systemów operacyjnych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii komputerowej, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Usługi szyfrowania danych, Opracowywanie platform 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [saas], Oprogramo-
wanie operacyjne jako usługa [saas] .

(111) 347077 (220) 2021 06 10 (210) 530072
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) sKOCZylas hanna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kwiatoterapia hanna skoczylas
(510), (511) 31 Kwiaty, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów .

(111) 347078 (220) 2021 06 10 (210) 530081
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) JanasIaK MałgORZaTa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWOsTan

(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do oczyszczania, odsala-
nia i uzdatniania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urzą-
dzeń do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie urządzeń do uzdatniania powietrza, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do uzdatniania powietrza, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do sterylizacji, de-
zynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie maszyn i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn 
i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie środków dezynfekcyjnych 
i  antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie nasion, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nasion, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie roślin, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie roślin .

(111) 347079 (220) 2021 06 10 (210) 530084
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) ROWICKI PaWeł, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR ROVICKy
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, 
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, laski do cho-
dzenia, Parasolki i  parasole (duże), skóra i  imitacja skóry, 25 Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, Obuwie, Odzież .

(111) 347080 (220) 2021 06 11 (210) 530143
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) sUPeRDROB sPÓłKa aKCyJna, Karczew (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, biały, jasnobrązowy
(531) 25 .01 .15, 26 .01 .02, 29 .01 .13
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(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany, 
Kurczak mrożony, Kurczak smażony, głęboko mrożony kurczak, Pie-
czony kurczak, Świeży kurczak .

(111) 347081 (220) 2021 06 12 (210) 530159
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) ŻOłĄDŹ JaCeK JaCK MOTORs, łęg Tarnowski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaCK MOTORs
(510), (511) 7 Cylindry silników do  pojazdów, Tłoki do  silników po-
jazdów lądowych, Wały korbowe, Cewki zapłonowe [części silników 
spalinowych wewnętrznego spalania], gaźniki do  silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Filtry paliwa do  silników pojazdów, 
Filtry powietrza do  silników motocyklowych, głowice cylindrów 
do  silników, Iskrowniki zapłonowe do  silników, Korbowody do  ma-
szyn, motorów i  silników, Obudowy do  silników [części pojazdów], 
Tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], Tuleje 
cylindrowe, Tłumiki jako części składowe układów wydechowych po-
jazdów, Uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
Zapłony elektroniczne do pojazdów, 12 Części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, amortyzatory do pojazdów, Podnóżki motocyklowe, 
Kierownice do motocykli, Opony do motocykli, stojaki na motocykle, 
Ramy do motocykli, Wahacze do motocykli, łańcuchy do motocykli, 
silniki do  motocykli, Koła do  motocykli, Piasty do  kół w  pojazdach 
(motocykle), Pokrowce na siodełka motocyklowe, Dętki do opon mo-
tocykli, Tarcze hamulcowe do motocykli, Obręcze kół do motocykli, 
łańcuchy napędowe do motocykli, Dźwignie zmiany biegów [części 
do motocykli], Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, nóż-
ki motocyklowe, Błotniki do  motocykli, Pedały do  motocykli, Prze-
wody sprzęgła [części motocykli], Wirniki hamulca [części motocykli], 
linki hamulcowe [części motocykli], Pedały hamulca [części motocy-
kli], Części konstrukcyjne do motocykli, Pompy powietrza do moto-
cykli, Zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], Koła zębate 
do napędów motocyklowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz usługi w  zakresie gromadzenia w  celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i  z  wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: cylindry silników do pojazdów, tłoki do silników pojazdów 
lądowych, wały korbowe, cewki zapłonowe [części silników spali-
nowych wewnętrznego spalania], gaźniki do  silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry po-
wietrza do silników motocyklowych, głowice cylindrów do silników, 
iskrowniki zapłonowe do silników, korbowody do maszyn, motorów 
i silników, obudowy do silników [części pojazdów], tłoki [części silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania], tuleje cylindrowe, wały 
korbowe, korbowody do  maszyn, motorów i  silników, tłumiki jako 
części składowe układów wydechowych pojazdów, uszczelki do sil-
ników spalinowych wewnętrznego spalania, zapłony elektroniczne 
do  pojazdów, części i  akcesoria do  pojazdów lądowych, amortyza-
tory do  pojazdów, podnóżki motocyklowe, kierownice do  motocy-
kli, opony do  motocykli, stojaki na  motocykle, ramy do  motocykli, 
wahacze do motocykli, łańcuchy do motocykli, silniki do motocykli, 
koła do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), pokrowce 
na  siodełka motocyklowe, dętki do  opon motocykli, tarcze hamul-
cowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, łańcuchy napędowe 
do  motocykli, dźwignie zmiany biegów [części do  motocykli], czę-
ści do  skrzyń biegów do  pojazdów lądowych, nóżki motocyklowe, 
błotniki do motocykli, pedały do motocykli, łańcuchy do motocykli, 
wahacze do motocykli, przewody sprzęgła [części motocykli], wirniki 
hamulca [części motocykli], linki hamulcowe [części motocykli], tar-
cze hamulcowe do motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, pe-
dały hamulca [części motocykli], części konstrukcyjne do motocykli, 
pompy powietrza do motocykli, zaciski hamulca tarczowego [części 
motocykli], koła zębate do napędów motocyklowych .

(111) 347082 (220) 2021 06 15 (210) 530248
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PRZyBył RaFał, Śmieszkowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBn

(540) 

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paliwami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z olejami do silników samochodowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z olejami do silników samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i materiała-
mi oświetleniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami 
i materiałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z substancjami, materiałami i preparatami chemicznymi oraz su-
rowcami naturalnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  sub-
stancjami, materiałami i  preparatami chemicznymi oraz surowcami 
naturalnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z papierosami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  papierosami, Usługi handlu detalicznego związane z  napojami 
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami 
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  żywnością, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów .

(111) 347083 (220) 2021 06 15 (210) 530276
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) MIROWsKI aDRIan, Kwidzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIOlIWeR
(510), (511) 8 sztućce, sztućce dla dzieci, sztućce do użytku przez nie-
mowlęta, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku ku-
chennego, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], sztućce z tworzyw 
ulegających biodegradacji, Widelce (sztućce) .

(111) 347084 (220) 2021 06 15 (210) 530277
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PIÓRKOWsKa anna InDyWIDUalna PRaKTyKa leKaRsKa, 
Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) recepty24
(540) 

(591) granatowy, błękitny, zielony, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .05, 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 44 Usługi informacji medycznej, Usługi informacji me-
dycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi teleme-
dyczne, Udzielanie informacji z  zakresu ochrony zdrowia przez te-
lefon, Usługi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń lekarskich 
na  odległość [tele-reporting], Usługi medyczne, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia .
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(111) 347085 (220) 2021 06 15 (210) 530282
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) PRZyBył JUsTyna, lubasz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) saffron FashIOn
(540) 

(591) fioletowy, żółty, biały
(531) 05 .05 .02, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torebkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z to-
rebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  portmonetka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portmonetkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  walizkami, torbami podróżnymi, torbami, portfelami i  innymi 
artykułami służącymi do  przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  walizkami, torbami podróżnymi, torbami, portfelami 
i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą ze skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
ze skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z butami skórzany-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z butami skórzanymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą z  imitacji skóry, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą z  imitacji skóry, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami wykonanymi z imitacji 
skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami wykonany-
mi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami 
podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z torbami z imitacji skóry, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami z imitacji skóry .

(111) 347086 (220) 2021 06 11 (210) 530144
(151) 2021 10 28 (441) 2021 06 28
(732) sUPeRDROB sPÓłKa aKCyJna, Karczew (Pl)
(552) (znak pozycyjny)
(540) 
(540) 

(531) 25 .01 .19, 26 .13 .25
(571) opis znaku: Znak pozycyjny w postaci etykiety o charak-
terystycznym kształcie . etykieta jest umieszczona na tuszce . 
góra etykiety ma otwór i jest zaczepiona o nóżki tuszki . etykieta 

umieszczona jest na tuszce pionowo-przy szyjce oraz udach 
etykieta jest wąska, natomiast na korpusie tuszki rozszerza się 
tworząc opływowy kształt .
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany, 
Kurczak mrożony, głęboko mrożony kurczak, Kurczak smażony, Pie-
czony kurczak, Świeży kurczak .

(111) 347087 (220) 2021 06 15 (210) 530245
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) eXIM PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proMUM
(540) 

(591) niebieski, różowy
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Witaminy i  preparaty witaminowe, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy wzmacniające zawierające pre-
paraty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwa-
lescentów, Odżywcze suplementy diety, Tabletki witaminowe, Żelki 
witaminowe .

(111) 347088 (220) 2021 06 15 (210) 530295
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) InTeRDRUK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, 
ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 03 .07 .15, 03 .07 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, artykuły do korektorowania i ścierania, Ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Bloki pa-
pierowe, Papier rysunkowy, Papier do celów rękodzielniczych, Cyrkle, 
ekierki, Krzywiki, Kreślarskie szablony, Kątowniki [linijki] do kreślenia, 
linijki, Kreda, artykuły biurowe, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Pudełka z farbami do użytku szkolnego, 
28 Plastelina do zabawy, Ciastolina .

(111) 347089 (220) 2021 06 16 (210) 530330
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa MleKPOl W gRaJeWIe, 
grajewo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MleKPOl seR MIeRZWIOny gOUDa
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser, Biały ser z  chudego 
mleka [quark], Dipy serowe, Fondue serowe, Miękkie dojrzałe sery, 
Mieszanki serowe, Paluszki serowe, Paluszki z  mozzarelli, Przekąski 
na bazie sera, Przetworzony ser, ser cheddar, ser francuski Cancoil-
lotte, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser mieszany, ser 
pleśniowy, ser owczy, ser śmietankowy, ser twardy, ser w proszku, 
ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, 
sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, sery 
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z  truflami, starty ser, substytuty serów, Świeży biały ser, 35 Usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży 
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamó-
wienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji 
sera i  produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe, radiowe, 
telewizyjne .

(111) 347090 (220) 2021 06 16 (210) 530331
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa MleKPOl W gRaJeWIe, 
grajewo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MleKPOl seR MIeRZWIOny ZłOTy MaZUR
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser z chudego mleka [qu-
ark], Dipy serowe, Miękkie dojrzałe sery, Biały ser, Mieszanki serowe, 
Fondue serowe, Paluszki serowe, Paluszki z  mozzarelli, Przekąski 
na bazie sera, Przetwory twarożkowe, ser cheddar, Przetworzony ser, 
ser francuski Cancoillotte, ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej za-
wartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser twardy, ser śmietan-
kowy, ser typu twarogowego, ser w postaci dipów, ser wędzony, ser 
z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery świeże nie-
dojrzewające, sery dojrzewające, sery topione, sery z truflami, starty 
ser, substytuty serów, Świeży biały ser, serek mascarpone, 35 Usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży 
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamó-
wienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji 
sera i  produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe, radiowe, 
telewizyjne .

(111) 347091 (220) 2021 06 17 (210) 530390
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) KOWal MOnIKa, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaD CaT
(540) 

(531) 03 .01 .06, 03 .01 .16, 26 .03 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Obroże, smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież 
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt 
[torby], stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Ta-
bliczki identyfikacyjne z  tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki 
identyfikacyjne dla zwierząt, nie  z  metalu, Bramki zabezpieczające, 
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i  zwierząt domowych, Podusz-
ki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt 
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt 
domowych, Meble dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, 
nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy 
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma 
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla 
królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, nasiona 

roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako 
karma dla zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako 
pasza dla zwierząt, napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], syntetycz-
ny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kost-
ki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Pia-
sek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej z  związku z  karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej z  związku z  karmą dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokarmem dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pokarmem dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokar-
mem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie 
gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  budami, kojca-
mi i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  poduszkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obro-
żami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, zabawkami 
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi 
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  szczotkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  jadalnymi smakołykami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami far-
maceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  suplementami witaminowymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  nosidełkami dla 
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosidełkami 
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witami-
nami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłania-
jącymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miska-
mi na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami do  pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środka-
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mi do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściół-
ką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higieniczny-
mi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt .

(111) 347092 (220) 2021 06 17 (210) 530393
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) KOWal MOnIKa, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaD DOg
(540) 

(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 26 .03 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Obroże, smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież 
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt 
[torby], stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Ta-
bliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki 
identyfikacyjne dla zwierząt, nie  z  metalu, Bramki zabezpieczające, 
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i  zwierząt domowych, Podusz-
ki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt 
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt 
domowych, Meble dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, 
nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy 
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma 
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla 
królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, nasiona 
roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako 
karma dla zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako 
pasza dla zwierząt, napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], syntetycz-
ny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kost-
ki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Piasek 
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej z związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej z  związku z  karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  pokarmem dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokar-
mem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie 
gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami 

i  legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  poduszkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obro-
żami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, zabawkami 
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi 
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  szczotkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  jadalnymi smakołykami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceu-
tycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-
ratami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwie-
rząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosidełkami dla 
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witamina-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłania-
jącymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miska-
mi na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środka-
mi do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściół-
ką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higieniczny-
mi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt .
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeD DOg
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Obroże, smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież dla 
zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [tor-
by], stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki 
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfi-
kacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt 
domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klat-
ki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Meble 
dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, 
Przenośne posłania dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania 
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, niemetalowe 
skrzynie do  transportu zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, 
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla pta-
ków, Karma dla ryb, Karma dla koni, nasiona roślin strączkowych [kar-
ma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, 
Otręby [pokarm dla zwierząt], syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadal-
ne przysmaki dla zwierząt domowych, artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy pusz-
kowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domo-
wych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek 
dla kota i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwie-
rząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokar-
mem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pokarmem dla zwierząt do-
mowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podusz-
kami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ob-
rożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smy-
czami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kagańcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kagańcami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  klatkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  klatkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  lekarstwami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami 
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 

detalicznej w  związku z  matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi 
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plu-
szowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obro-
żami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebienia-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  szamponami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutyczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa-
mi witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  matami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  jednorazowymi 
pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkład-
kami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przy-
borami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt .
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(510), (511) 18 Obroże, smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież dla 
zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [tor-
by], stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki 
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfi-
kacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt 
domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klat-
ki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Meble 
dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, 
Przenośne posłania dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania 
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, niemetalowe 
skrzynie do  transportu zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, 
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla pta-
ków, Karma dla ryb, Karma dla koni, nasiona roślin strączkowych [kar-
ma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, 
Otręby [pokarm dla zwierząt], syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadal-
ne przysmaki dla zwierząt domowych, artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy pusz-
kowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domo-
wych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek 
dla kota i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwie-
rząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokar-
mem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pokarmem dla zwierząt do-
mowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podusz-
kami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ob-
rożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smy-
czami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kagańcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kagańcami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  klatkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  klatkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  lekarstwami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami 
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi 
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plu-
szowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obro-
żami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  szczotkami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebienia-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  szamponami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutyczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa-
mi witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  matami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  jednorazowymi 
pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkład-
kami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przy-
borami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt .

(111) 347095 (220) 2021 06 17 (210) 530397
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) lehMann + PaRTneR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Konin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RoadMan
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy kompute-
rowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i  przeszukiwanie baz da-
nych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem 
drogami i infrastrukturą drogową, aplikacje mobilne, aplikacje mo-
bilne do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i in-
frastrukturą drogową, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elek-
troniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne 
do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usłu-
ga [saas], Zapewnianie oprogramowania online, nie  do  pobrania, 
do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem drogami i  infra-
strukturą drogową, Platforma jako usługa [Paas] .

(111) 347096 (220) 2021 06 17 (210) 530398
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) KOWal MOnIKa, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOg eaT DOg
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 18 Obroże, smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież 
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt 
[torby], stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Ta-
bliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki 
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, 
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i  zwierząt domowych, Podusz-
ki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt 
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt 
domowych, Meble dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, 
nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy 
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma 
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma 
dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, na-
siona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do  stosowa-
nia jako karma dla zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, Proszek 
z alg jako pasza dla zwierząt, napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwie-
rząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], 
syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt 
domowych, artykuły jadalne do  żucia dla zwierząt, Mielone pro-
dukty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwo-
wane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, 
Jadalne kości i  kostki do  żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla 
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i  dla 
małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domo-
wych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokar-
mem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt do-
mowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  budami, kojcami i  legowiskami dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  budami, kojcami i  legowiskami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatka-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  witaminami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przed-
miotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
tami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla 
psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi zabawka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożyt-
niczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obroża-
mi przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku ze  szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  grzebieniami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  szamponami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi 
smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  suplementami 

witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jed-
norazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mi-
skami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zę-
bów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkład-
kami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  ręcznymi przyborami higienicznymi i  do  pielęgnacji 
urody dla ludzi i  zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt .

(111) 347097 (220) 2021 06 17 (210) 530400
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) lehMann + PaRTneR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Konin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lP-Portal
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy kompute-
rowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i  przeszukiwanie baz da-
nych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem 
drogami i infrastrukturą drogową, aplikacje mobilne, aplikacje mo-
bilne do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i in-
frastrukturą drogową, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elek-
troniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne 
do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usłu-
ga [saas], Zapewnianie oprogramowania online, nie  do  pobrania, 
do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem drogami i  infra-
strukturą drogową, Platforma jako usługa [Paas] .

(111) 347098 (220) 2021 06 18 (210) 530439
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) ZIMnOCh MaCIeJ, Tykocin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) glOCalVeT
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Usłu-
gi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 38 Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platform i  por-
tali internetowych, 44 Usługi informacji weterynaryjnej świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące we-
terynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi informacyjne 
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi 
weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, specjalistyczne do-
radztwo w  zakresie usług weterynaryjnych, Udzielanie informacji 
dotyczących usług weterynaryjnych .

(111) 347099 (220) 2021 06 18 (210) 530463
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) COlIan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opatówek (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) hellena
(510), (511) 30 Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], 32 Bezalko-
holowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, na-
poje w proszku, Oranżada w proszku [napoje bezalkoholowe], Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Preparaty rozpuszczalne 
do  sporządzania napojów, esencje do  produkcji napojów, esencje 
do  wytwarzania napojów bezalkoholowych [nie  w  postaci olejków 
eterycznych] .

(111) 347100 (220) 2021 06 18 (210) 530468
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) WyMaZała MIłOsZ, Osięciny (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ORMUs
(510), (511) 1 nawozy mineralne, Preparaty mineralne do użytku jako 
dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mineralne do użytku w pro-
dukcji, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, sól morska 
do  konserwowania, inna niż do  żywności, sole magnezu, sole [na-
wozy], 5 Mineralne preparaty spożywcze do  celów medycznych, 
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, 
Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy 
odżywcze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty wi-
taminowe i  mineralne, suplementy mineralne do  żywności, suple-
menty witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety, suplemen-
ty diety dla niemowląt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety składające się głównie z  magnezu, suplementy 
diety w płynie, suplementy odżywcze składające się głównie z ma-
gnezu, Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, sole do  celów medycznych, sole magnezu 
do użytku farmaceutycznego, 31 sole mineralne dla bydła .

(111) 347101 (220) 2021 06 18 (210) 530487
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) FOlIaReX FOROOF sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FOlIaReX FOROOF
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe, Złączki 
rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe, Obróbki dachu 
metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice metalowe, Pasy nadryn-
nowe metalowe, Pasy podrynnowe metalowe, Rynny koszowe meta-
lowe, Metalowe systemy rynnowe i elementy do nich, haki rynnowe 
metalowe, Wyloty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe, 
19 Rury spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki da-
chu niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice niemetalowe, 
Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe niemetalowe, 
Rynny koszowe niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i ele-
menty do nich, haki rynnowe niemetalowe, Wyloty rynnowe nieme-
talowe, Zaślepki rynnowe niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budo-
wa i konserwacja rynien i rur spustowych .

(111) 347102 (220) 2021 06 18 (210) 530493
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) POPeK PRZeMysłaW InTeMeRaTa, skawina (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) dental live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zę-
bów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: gazy do  użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: środki czyszczące [prepa-
raty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: kleje do  użytku 
stomatologicznego i  dentystycznego, Usługi handlu hurtowego 

związane z  następującymi produktami: materiały syntetyczne 
do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: stomatologiczne 
środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku 
w  chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: specjalne fotele do  użytku 
stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze  złota, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: alginat 
ortodontyczny do  wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne 
do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: wosk 
dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: stopy 
ceramiczne na korony zębowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zę-
bów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: materiały do  sztucznych zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: materiały 
do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do  higieny jamy ustnej [leczni-
cze], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały na  implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do  odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z  następującymi produktami: antyseptyczny płyn 
do płukania ust, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi medycznymi, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: paski 
do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały do uszczel-
niania szczelin do  celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: stopy 
metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierają-
cym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: materiały 
do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały do profilak-
tyki jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicz-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: wosk 
dentystyczny, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
rękawice do  użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: alginat ortodontyczny 
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do  wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: żywica denty-
styczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: la-
kier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: instrumenty do  użytku w  protetyce 
stomatologicznej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomato-
logii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: materiały cera-
miczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy 
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
środki uszczelniające do  celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: materiały do  wypełnień, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakier 
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż 
do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lakiery dentystyczne do  uszczelniania zębów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: materiały na  płytę protezy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: gips do  celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania 
modeli zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: materiały na  płytę 
protezy, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony 
zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: porcelana na  protezy dentystyczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłęb-
niki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
podkłady z  metali do  celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: dentystyczne 
materiały porcelanowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały por-
celanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: materiały porcelanowe do  użytku w  stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiał na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze 
płyny do  ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowu-
jące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: środki 
uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: żywice syntetycz-
ne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: kauczuk do  celów 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów sto-

matologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku ze  sprzętem medycznym, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice 
dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: środki żrące do  leczenia powierzchni zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy 
metali szlachetnych do  implantów dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do  odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
czyściki o  działaniu ścierającym do  użytku dentystycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: gips 
do  celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywa-
nia wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: specjalne fotele do  użytku 
stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do użytku sto-
matologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: instrumenty 
do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: lecznicze żele do  higieny 
jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: paski 
do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne 
do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: środki uszczelniające 
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: środki znieczulające do  ce-
lów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
przeciwdrobnoustrojowe płyny do  płukania jamy ustnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty ułatwiające ząbkowanie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów stru-
mieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: preparaty denty-
styczne do  ujawniania płytki nazębnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały cera-
miczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: stopy metali do  celów odbudowy zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
kleje do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriał na koronki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do stery-
lizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: paski do  przyklejania protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały dentystyczne do  plombowania 
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: bandaże do  jamy ustnej, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywica dentystyczna do  tymczasowych mostków, ko-
ron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały do  plombowania zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery 
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: środki znieczulające 
do  celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: płyny do płukania jamy ust-
nej do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wy-
robu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: środki do  czyszczenia jamy ustnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
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materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: sprzęt i in-
strumenty chirurgiczne do  użytku stomatologicznego, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny do płu-
kania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: lakiery dentystyczne do  uszczelniania zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
alginaty ortodontyczne do  wykonywania wycisków zębów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombo-
wania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: środki żrące do  leczenia powierzchni 
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zę-
bów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: płyny lecznicze do  płukania ust, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty 
ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: płyny do  płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: alginat 
ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: stopy ceramiczne 
na  korony zębowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do stery-
lizacji narzędzi dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny 
do wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: preparaty do  higieny 
jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stoma-
tologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: stomatologiczne ka-
mery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za po-
mocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: materiał do  naprawiania zębów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
materiały dentystyczne do  plombowania zębów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy me-
tali szlachetnych do  celów dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: środki żrące do lecze-
nia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: lak szczelinowy do  celów dentystycznych i  techniczno-
-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: metale ukształtowane do  stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z  następującymi produktami: stopy 
metali do  użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: gips dentystyczny, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze  złota, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do  odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dentystyczne cementy żywiczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-

licznej związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: materiały do  wytrawiania zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: metale ukształtowane do  stomatologii, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: żywica 
dentystyczna do  tymczasowych mostków, koron i  licówek, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do powielania modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: materiały do  uszczelniania szczelin 
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów denty-
stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: materiały utrwalające do  celów dentystycznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrob-
noustrojowe płyny do  płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instru-
menty do  użytku w  protetyce stomatologicznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: dłuta sto-
matologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne 
do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: preparaty do  hi-
gieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystyczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: materiały do  osadzania 
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: rękawice do  użytku stomatologicznego, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: materiały do  osadzania 
do  celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z  następującymi produktami: gazy 
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirur-
gii stomatologicznej [protezy], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: cementy do pro-
tez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wosk dentystyczny do  przygotowywania wyci-
sków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do  celów 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały ceramiczne do  stosowania w  rekon-
strukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne do uszczel-
niania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: porcelana na  protezy dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania 
ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kleje do celów denty-
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stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: paski do  przyklejania protez denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płuka-
nia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: odczynniki koloryzujące do  wykrywania 
płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: den-
tystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: kleje 
do  protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: materiały do  protez dentystycznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: la-
kier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cementy dentystyczne do  wypełnień, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne 
do stosowania w stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: kauczuk do  celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płu-
kania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ust-
nej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: materiały 
do  wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: dentystyczne materiały do  tworzenia 
modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekon-
strukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: materiały do plombo-
wania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: materiały 
do sztucznych zębów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użyt-
ku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: preparaty dentystyczne 
do  ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: lecznicze pasty do  zębów, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
dentystyczne materiały ścierne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: denty-
styczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: materiały do  plombowania zę-
bów, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: dentystyczne materiały do  tworzenia modeli zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w lecze-
niu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: dentystyczne materiały do  tworzenia modeli zębów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cementy dentystyczne do  wypełnień, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: płyny lecznicze 
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: stopy metali 

do  użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywa-
nia wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkłady z  metali do  celów stomatologicz-
nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kauczuk do  celów dentystycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: denty-
styczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: gazy do  użytku dentystycznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycz-
nego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: lecznicze prze-
ciwpróchnicze płyny do  ust, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki pro-
filaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: materiał 
na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: materiały syntetyczne do  użytku 
stomatologicznego do  wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płu-
kania ust, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: lak szczelinowy do  celów dentystycznych i  techniczno-
-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycz-
nych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystycz-
ne ze  złota, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzust-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku 
do  użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: lecznicze żele do hi-
gieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: dentystyczne 
cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: gazy do  użytku dentystycznego, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki żrące do  leczenia powierzchni zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
spraye do  jamy ustnej do  użytku medycznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: spe-
cjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych 
do  implantów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: materiały do  wytra-
wiania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: kompozyty denty-
styczne, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: materiały wiążące 
i  podkłady do  celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze 
płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazęb-
nej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: materiały do  protez denty-
stycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żywice dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: urządzenia 
do  czyszczenia zębów strumieniem proszku do  użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały ceramiczne do  wypełniania do  celów dentystycznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: płyny 
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do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały syntetycz-
ne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów den-
tystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: stomatologiczne 
środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomato-
logicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: stopy metali 
szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: kleje do  użytku stomatologicznego i  dentystycznego, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały dentystyczne do  odcisków zawierające algi-
nat chromatyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wy-
cisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: środki do  czyszczenia jamy ustnej, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
materiały do  uszczelniania szczelin do  celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: dłuta stomatolo-
giczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cementy do pro-
tez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
lakier dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do ce-
lów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: alginaty ortodontyczne 
do  wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: dentystyczne materiały 
ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali 
do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: leczni-
cze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż 
do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały do  osadzania do  celów denty-
stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: dentystyczne 
materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: lecznicze pasty 
do zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi 

sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczo-
teczki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatolo-
gicznej [protezy], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: bandaże do  jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do sto-
sowania w  odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do ce-
lów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wosk do  modelowania do  celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały do  wypełnień, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbko-
wanie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: lakiery przewodzące do  celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: cera-
mika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medyczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: materiały utrwalające do  celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywica 
dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: odczynniki koloryzujące 
do  wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicz-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi han-
dlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: kleje do  protez 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatolo-
gii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiały dentystyczne do  plombowania zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał 
na mostki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: lak szczelinowy 
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wią-
żące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne 
na korony zębowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stoma-
tologicznego do  wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzust-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: mate-
riały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: wiertła stomatologicz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiał na  koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumen-
ty chirurgiczne do  użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: kleje 
do  celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicz-
nego i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do  im-
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plantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: gips do  celów dentystycznych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: antyseptyczny płyn do  płukania ust, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji pro-
tez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków den-
tystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne ma-
teriały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia do  czyszczenia zębów strumieniem 
proszku do  użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakie-
ry przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne 
do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: porcelana na  protezy dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: materiały ceramiczne do  wypełniania 
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomato-
logicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: materiały do  sztucznych zę-
bów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego .

(111) 347103 (220) 2021 06 22 (210) 530611
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) ORłOWsKI MIChał, Świeradów-Zdrój (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ża-FU
(510), (511) 25 Krawaty, Fulary [ozdobne krawaty], szale, Chusty 
[odzież], szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Żaboty, Maski, Pasy .

(111) 347104 (220) 2021 04 29 (210) 528268
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) Fa TRaDeMaRKs ZaRĘBsKa sPÓłKa JaWna, Otomin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fa engineered nutrition My WyZnaCZaMy sTanDaRDy, 
InnI nas naŚlaDUJĄ .
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .05, 27 .05 .11
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, 
Odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
kofeinę, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Dodatki odżywcze, Batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe i  mineralne, suple-
menty diety składające się z aminokwasów, napoje witaminizowane, 
napoje z  dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do  picia w  proszku 
z dodatkami odżywczymi, Proszki jako zamienniki posiłków, suple-

menty diety w płynie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty odżywcze, suplementy mineralne do żywności .

(111) 347105 (220) 2021 04 30 (210) 528309
(151) 2021 10 08 (441) 2021 06 21
(732) IDea MOney sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FaktorOne
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], aktówki [arty-
kuły biurowe], afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
artykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], artykuły biurowe, Biuletyny 
informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Broszury, Broszury 
drukowane, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Kalendarze 
drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na  biurko, Kalen-
darze ścienne, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Podkładki 
na biurko z kalendarzem, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Ma-
teriały piśmienne, naklejki na  samochody, nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], notatniki, notatniki [notesy], artykuły papiernicze 
do pisania, Papier do pisania [listowy], Ulotki, Ulotki drukowane, 35 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materia-
łów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w  szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama na  billboardach elektronicznych, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
korespondencyjna, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy radiowe, 
Telemarketing, Marketing ukierunkowany, Publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 36 
analizy finansowe, Faktoring, Ściąganie długów, Transakcje finan-
sowe, Usługi finansowania, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie 
informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za  po-
mocą poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji drogą online, 
Komunikacja przez telefony komórkowe, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości, 41 Usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikacje multimedialne, Publikacja 
broszur, Publikacja czasopism, Publikowania broszur, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur .

(111) 347106 (220) 2021 04 30 (210) 528313
(151) 2021 09 24 (441) 2021 06 07
(732) DPs sOFTWaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) cnssolutions
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 347107 (220) 2021 04 30 (210) 528315
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 07
(732) DPs sOFTWaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) dps software
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i  marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  spor-
towe, 42 Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
jektowania .
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(111) 347108 (220) 2021 04 30 (210) 528334
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 07
(732) KOWaleWsKa MagDalena, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MOnDesTaTe
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z  obrotem nierucho-
mościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieru-
chomości, Usługi doradcze związane z  rynkiem nieruchomości, Do-
radztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi po-
średnictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi pośrednictwa w  zakresie usług bankowych dotyczących 
nieruchomości, Doradztwo w  zakresie wyboru usług bankowych, 
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, 
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 347109 (220) 2021 04 30 (210) 528335
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) KOWaleWsKa MagDalena, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOnDesTaTe
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z  obrotem nierucho-
mościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieru-
chomości, Usługi doradcze związane z  rynkiem nieruchomości, Do-
radztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi po-
średnictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi pośrednictwa w  zakresie usług bankowych dotyczących 
nieruchomości, Doradztwo w  zakresie wyboru usług bankowych, 
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, 
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 347110 (220) 2021 04 30 (210) 528337
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) KOWaleWsKa MagDalena, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOnDesTaTe
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z  obrotem nierucho-
mościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieru-
chomości, Usługi doradcze związane z  rynkiem nieruchomości, Do-
radztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi po-
średnictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi pośrednictwa w  zakresie usług bankowych dotyczących 
nieruchomości, Doradztwo w  zakresie wyboru usług bankowych, 
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, 

Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 347111 (220) 2021 04 30 (210) 528340
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) VITa PaRK WIeRZChnICKI ZagÓRsKI sPÓłKa JaWna, Mińsk 
Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIlla DeVelOPMenT
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowa-
niem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych przezna-
czonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nie-
ruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i  powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, 
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i  powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w  zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
42 Usługi projektowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury i  technologii, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wyko-
nywanie badań, ekspertyz, opinii i  analiz technicznych w  zakresie 
budownictwa, Usługi w  zakresie architektury, planowania urbani-
stycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne 
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo budowla-
ne i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie 
urbanistyczne, Pomiary terenu .

(111) 347112 (220) 2021 04 30 (210) 528342
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) VITa PaRK WIeRZChnICKI ZagÓRsKI sPÓłKa JaWna, Mińsk 
Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VD Villa Development
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowa-
niem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych przezna-
czonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nie-
ruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i  powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, 
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i  powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w  zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
42 Usługi projektowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury i  technologii, Projektowanie konstrukcji, budynków, wyko-
nywanie badań, ekspertyz, opinii i  analiz technicznych w  zakresie 
budownictwa, Usługi w  zakresie architektury, planowania urbani-
stycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne 
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo budowla-
ne i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie 
urbanistyczne, Pomiary terenu .
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(111) 347113 (220) 2021 05 01 (210) 528346
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) IWanOWsKa-POlKOWsKa MaRTa ManUFaKTURa 
ROZWOJU, Józefosław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamiętaj, żeby się dziś nażyć!
(540) 

(591) różowy, żółty, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .06, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na  lo-
dówki, Magnesy, Magnesy na  lodówkę, Magnesy na  lodówki, na-
klejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Książki elektroniczne 
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, 14 Breloczki do kluczy, 
Breloczki do kluczy [ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do  użytku osobistego, 
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do  użytku osobistego, Bi-
żuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książki edukacyjne, Książki 
z grafiką, Książki z plakatami, Książki z opowiadaniami, Bloczki do no-
towania, Bloczki do zapisywania, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane materiały piśmienne, naklejki, naklejki [kalkomanie], 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], naklejki na samochody, afi-
sze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki do stron, 
Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek, 
Zakładki, Zakładki do książek z metali szlachetnych, Zakładki i klip-
sy do znakowania stron, Zakładki indeksujące, Zakładki indeksujące 
do dokumentów, skórzane zakładki do książek, Zakładki papierowe 
do  książek, Zakładki samoprzylepne, Papierowe torby na  prezenty, 
Worki i  torby papierowe, 18 Płócienne torby na  zakupy, Tekstylne 
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, Torby na za-
kupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby na zakupy, 21 
Kubki gliniane, Koszyki na  butelki, pokryte metalem szlachetnym, 
Kubki plastikowe, Kubki termiczne, Kubki podróżne, Kubki wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wyko-
nane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki z podwójną ścianką, Kubki 
z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki z uchem, z metali szlachet-
nych, 25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi trenerskie, 
Konferencje (organizowanie i  prowadzenie-), Organizowanie i  ob-
sługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semi-
nariów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, 
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji związanych z  biznesem, Organizowanie konferencji 
związanych ze  szkoleniem zawodowym, Organizowanie spotkań 
i konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowa-
nie kongresów i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organi-
zowaniem i  prowadzeniem konferencji, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenia biznesowe, 
szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane szkolenia, skompute-
ryzowane szkolenia w  dziedzinie doradztwa zawodowego, szkole-
nia edukacyjne, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup 
wsparcia dla rodziców, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w  zakresie filozofii, szkolenia w  zakresie technik 
komunikacyjnych, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
edukacyjne związane ze  szkoleniami zawodowymi, Usługi dorad-

cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia za-
wodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, 
Wydawanie audiobooków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Co-
aching, Usługi coachingowe .

(111) 347114 (220) 2021 05 01 (210) 528347
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) IWanOWsKa-POlKOWsKa MaRTa ManUFaKTURa 
ROZWOJU, Józefosław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naŻyJ sIĘ!
(540) 

(591) różowy, żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .04, 26 .01 .06
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na  lo-
dówki, Magnesy, Magnesy na  lodówkę, Magnesy na  lodówki, na-
klejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Książki elektroniczne 
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, 14 Breloczki do kluczy, 
Breloczki do kluczy [ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do  użytku osobistego, 
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do  użytku osobistego, Bi-
żuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książki edukacyjne, Książki 
z grafiką, Książki z plakatami, Książki z opowiadaniami, Bloczki do no-
towania, Bloczki do zapisywania, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane materiały piśmienne, naklejki, naklejki [kalkomanie], 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], naklejki na samochody, afi-
sze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki do stron, 
Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek, 
Zakładki, Zakładki do książek z metali szlachetnych, Zakładki i klip-
sy do znakowania stron, Zakładki indeksujące, Zakładki indeksujące 
do dokumentów, skórzane zakładki do książek, Zakładki papierowe 
do  książek, Zakładki samoprzylepne, Papierowe torby na  prezenty, 
Worki i  torby papierowe, 18 Płócienne torby na  zakupy, Tekstylne 
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, Torby na za-
kupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby na zakupy, 21 
Kubki gliniane, Koszyki na  butelki, pokryte metalem szlachetnym, 
Kubki plastikowe, Kubki termiczne, Kubki podróżne, Kubki wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wyko-
nane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki z podwójną ścianką, Kubki 
z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki z uchem, z metali szlachet-
nych, 25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi trenerskie, 
Konferencje (organizowanie i  prowadzenie-), Organizowanie i  ob-
sługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semi-
nariów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, 
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji związanych z  biznesem, Organizowanie konferencji 
związanych ze  szkoleniem zawodowym, Organizowanie spotkań 
i konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowa-
nie kongresów i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organi-
zowaniem i  prowadzeniem konferencji, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenia biznesowe, 
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szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane szkolenia, skompute-
ryzowane szkolenia w  dziedzinie doradztwa zawodowego, szkole-
nia edukacyjne, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup 
wsparcia dla rodziców, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w  zakresie filozofii, szkolenia w  zakresie technik 
komunikacyjnych, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
edukacyjne związane ze  szkoleniami zawodowymi, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia za-
wodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, 
Wydawanie audiobooków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Co-
aching, Usługi coachingowe .

(111) 347115 (220) 2021 05 01 (210) 528352
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) Cemsel Tekstil sanayi Ve Ticaret anonim sirketi, stambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaRnUs
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 05 .13 .07
(510), (511) 3 Preparaty do  wybielania, Środki czyszczące do  celów 
gospodarstwa domowego, Detergenty inne niż do  użytku w  pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Wybie-
lacze stosowane w pralnictwie, Środki zmiękczające do tkanin, Pre-
paraty do  wywabiania plam, Detergenty do  zmywarek do  naczyń, 
Produkty perfumeryjne, Kosmetyki nielecznicze, Zapachy, Dez-
odoranty do  użytku osobistego, Dezodoranty dla zwierząt, Mydła, 
Środki do  pielęgnacji zębów, Środki do  czyszczenia zębów, Prepa-
raty do  polerowania protez dentystycznych, Preparaty wybielające 
do  zębów, Płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, Środki 
ścierne i  polerskie, Płótno szmerglowe, Papier ścierny szmerglowy, 
Pumeks, Pasty ścierne, Preparaty do polerowania skóry, winylu, me-
talu i drewna, Pasty i kremy do skóry, winylu, metalu i drewna, Wosk 
do polerowania, 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne do ce-
lów medycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych i we-
terynaryjnych, Odczynniki chemiczne do  celów farmaceutycznych 
i weterynaryjnych, Kosmetyki lecznicze, suplementy diety do celów 
farmaceutycznych i  weterynaryjnych, suplementy żywnościowe, 
Odżywcze suplementy diety, Preparaty medyczne do odchudzania, 
Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Preparaty i artykuły dentystyczne, Materiały do plom-
bowania zębów, Wosk dentystyczny, Kleje do celów dentystycznych, 
Materiał do naprawiania zębów, Preparaty higieniczne do celów me-
dycznych, Podpaski higieniczne, Tampony higieniczne, Plastry, ma-
teriały opatrunkowe, Pieluchy papierowe i tekstylne dla niemowląt, 
dorosłych i  zwierząt, Preparaty do niszczenia robactwa, herbicydy, 
Fungicydy, Preparaty do  niszczenia gryzoni, Dezodoranty, inne niż 
dla ludzi lub zwierząt, Środki do oczyszczania powietrza, Odświeża-
cze powietrza, 10 aparatura i  instrumenty chirurgiczne, medyczne, 
dentystyczne i weterynaryjne, Meble wykonane specjalnie do celów 
medycznych, sztuczne kończyny i protezy, Medyczne artykuły orto-
pedyczne, gorsety do  celów medycznych, Ortopedyczne obuwie, 
Bandaże elastyczne, Bandaże podtrzymujące, Fartuchy chirurgiczne, 
Prześcieradła sterylne chirurgiczne, Środki pomocnicze do stymula-
cji seksualnej dla dorosłych, Prezerwatywy, Butelki dla dzieci, smocz-
ki dla dzieci, smoczki do butek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, 
Bransolety i  pierścienie do  celów medycznych, Bransoletki prze-
ciwreumatyczne, Obrączki przeciwreumatyczne, Rękawice i  maski 
do celów medycznych .

(111) 347116 (220) 2021 05 02 (210) 528354
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 28
(732) TRĘTOWsKI MIChał, Warszawa (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DODaTKOWa leKCJa
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 347117 (220) 2021 05 02 (210) 528356
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 28
(732) TRĘTOWsKa PaTRyCJa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medsiostra
(540) 

(591) ciemnofioletowy, fioletowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 02 .09 .01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi .

(111) 347118 (220) 2021 05 04 (210) 528385
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 07
(732) l’OReal, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) VIChy laBORaTOIRes . Zdrowie to podstawa, zacznij od skóry
(510), (511) 3 Kosmetyki, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry .

(111) 347119 (220) 2021 05 04 (210) 528413
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) aDaMCZaK TOMasZ TOP VaC, Zamysłowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP VaC
(540) 

(591) niebieski, zielony, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .03, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, 11 Pompy ciepła, Urządzenia do wentylacji, Instalacje wenty-
lacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Klima-
tyzatory, Piece rekuperacyjne gazowe, Rekuperatory do wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wyko-
rzystaniem gorących gazów spalinowych .

(111) 347120 (220) 2021 05 05 (210) 528426
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) KlasIK-PRZyChODZeŃ BaRBaRa PIesełKOWO,  
Ruda Śląska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piesełkowo
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 03 .06 .03, 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 29 .01 .12



nr 4/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 55

(510), (511) 20 Klatki dla zwierząt domowych, Budy dla zwierząt 
domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Kosze do  spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Maty 
do  spania, Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, Prze-
nośne posłania dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania 
dla zwierząt domowych, Transportery dla zwierząt w formie pudeł, 
Kosze, niemetalowe, do  przewożenia zwierząt domowych, Domki 
do zabawy dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do trans-
portu zwierząt, Poduszki dla zwierząt domowych, Tabliczki iden-
tyfikacyjne dla zwierząt, nie  z  metalu, 28 Maty węchowe będące 
zabawkami dla psa, sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 41 szkoły 
posłuszeństwa do tresury zwierząt, nauka tresury zwierząt, Trening 
posłuszeństwa dla zwierząt, Organizowanie konkursów dla psów, 
nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Organizowanie imprez 
sportowych i  konkursów, z  udziałem zwierząt, Organizowanie wy-
staw zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt do  celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Pokazy zwierząt, Świadczenie usług w  zakresie 
ćwiczeń dla zwierząt, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt na  rzecz 
osób trzecich, Udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci pla-
ców zabaw dla zwierząt domowych, Organizacja wyścigów psów, 
szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych .

(111) 347121 (220) 2021 05 05 (210) 528435
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) ahMeD sORIF ROyal, Piastów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asIan BaZaR sMaKI aZJaTyCKO-POlsKIe
(540) 

(591) biały, czerwony, jasnozielony, pomarańczowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 19 .01 .12
(510), (511) 30 gotowe dania z ryżu, Dania gotowe suche lub w pły-
nie, zawierające głównie ryż, Przekąski składające się głównie z ma-
karonu, Przekąski składające się głównie z  ryżu, Przekąski na  bazie 
ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski wykonane z ryżu, Chip-
sy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chip-
sy kukurydziane o  smaku wodorostów, Chipsy ryżowe, Chow mein 
[dania na bazie makaronu], Dania na bazie ryżu, gotowa solona żyw-
ność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Pikantne 
sosy, czatnej i pasty, Makaron azjatycki, 35 Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, Usługi w zakresie zamówień online .

(111) 347122 (220) 2021 05 05 (210) 528436
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COlFaRM sPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sIlVeRan
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutycz-
ne, Dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Kapsułki na  lekarstwa i  do  celów farmaceutycz-
nych, napoje, napary i nalewki lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, leki 
pomocnicze i wspierające, suplementy diety, Maści i mazidła do ce-
lów farmaceutycznych, Mineralne dodatki do  żywności, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycz-
nych, Materiały opatrunkowe, Środki do  czyszczenia i  odświeżania 
powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczyszczające, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspokajające i wzmacniające, 
Preparaty witaminowe, Preparaty weterynaryjne .

(111) 347123 (220) 2021 05 05 (210) 528437
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COlFaRM sPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (Pl)
(540) (znak słowny)

(540) gaRDeMIn
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutycz-
ne, Dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Kapsułki na  lekarstwa i  do  celów farmaceutycz-
nych, napoje, napary i nalewki lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, leki 
pomocnicze i wspierające, suplementy diety, Maści i mazidła do ce-
lów farmaceutycznych, Mineralne dodatki do  żywności, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycz-
nych, Materiały opatrunkowe, Środki do  czyszczenia i  odświeżania 
powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczyszczające, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspokajające i wzmacniające, 
Preparaty witaminowe, Preparaty weterynaryjne .

(111) 347124 (220) 2021 05 05 (210) 528451
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) WnUK MaRZena lODZIaRnIa sMaKUlKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smakulka
(540) 

(591) zielony, fioletowy, różowy, złoty, jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 08 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody 
aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody 
mleczne [lody], lody na  bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody 
owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody 
w proszku, lody wielosmakowe, lody typu sandwich, lody włoskie, 
lody wodne o  smaku owocowym w  postaci lizaków, lody wodne 
[sorbety], lody z  owocami, lody zawierające czekoladę, Mieszanki 
na sorbety [lody], napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), 
Owocowe lody, sorbety [lody], Mrożone wyroby cukiernicze zawie-
rające lody, sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], spożywcze 
(lody-), Wegańskie lody .

(111) 347125 (220) 2021 05 06 (210) 528474
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 05
(732) KUlTys anITa PROFI DesIgn, Biskupice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eatalia
(540) 

(591) zielony, czerwony, szary, biały, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Potrawy mięsne gotowane, Potrawy rybne, sałatki wa-
rzywne, Pokrojone sałatki warzywne, sałatki owocowe, Warzywa go-
towane, Konserwowane warzywa, Warzywa konserwowane, Warzy-
wa konserwowane w  oleju, Zupy, Zupy w  puszkach, Zupy 
z makaronem, Pasty mięsne w tym pasztety, smalec, Krokiety, Krokie-
ty z kurczaka, Krokiety z łososia, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, 
Mleczne produkty, Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, 
galaretki, galaretki mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owoco-
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we i warzywne, galaretki owocowe, galaretki rybne, galaretki z owo-
ców morza, galaretki z  warzyw, Pasty rybne, Pasty warzywne, Wa-
rzywne pasty do  smarowania, Jaja, Jaja kurze, Jaja marynowane, 
Żółtka jajek, Mięso i wyroby mięsne, Bekon, Burgery, Burgery mięsne, 
Burgery z indyka, Chorizo-kiełbasa hiszpańska, Cielęcina, Części indy-
ka, Drób, Drób gotowany, Dziczyzna, Filety z  piersi kurczaka, Foie 
gras-pasztet sztrasburski, Frankfurterki, galarety mięsne, gęś pieczo-
na, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, golonka, go-
towany indyk, hamburgery, hamburgery z kurczaka, hot dogi w cie-
ście kukurydzianym, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, 
Jagnięcina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki 
bekonu, Kawałki kurczaka, Kawałki kurczaka do  kanapek, Kiełbasa 
pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski do  hot-
dogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wie-
przowe, Kiełbasy, Produkty serowarskie, Bezmleczne substytuty mle-
ka, Bita śmietana, Bita śmietana do  dekoracji na  bazie produktów 
mlecznych, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na  bazie 
sztucznego mleka, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dipy, 
Dipy na bazie produktów mlecznych, gęsta śmietana-clotted cream, 
gęsta, tłusta śmietana-crème fraîche, Jogurt, Jogurt sojowy, Jogurt 
z mleka koziego, Jogurty, Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej zawar-
tości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty 
smakowe, Kefir jako napój mleczny, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, 
Koktajle mleczne, Krem na  bazie masła, Kwaśna śmietana, Kwaśne 
mleko, Margaryna, Maślanka, Masło, Masło czosnkowe, Masło z zioła-
mi, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
Mleko kokosowe-napój, Mleko kozie, Mleko krowie, Mleko migdało-
we, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko o różnych sma-
kach, Mleko odtłuszczone, Mleko organiczne, Mleko owcze, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko 
ryżowe jako substytut mleka, Mleko sfermentowane, Mleko skonden-
sowane, Mleko sojowe, Mleko sojowe jako substytut mleka, Mleko 
sojowe w proszku, Mleko w proszku, Mleko w proszku do celów spo-
żywczych, Mleko zagęszczone, napoje mleczne, napoje mleczne 
aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mlecz-
ne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z kakao, napoje mlecz-
ne z  przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje 
na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka ko-
kosowego, napoje na  bazie mleka migdałowego, napoje na  bazie 
mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mle-
ka zawierające kawę, napoje na  bazie owsa jako substytuty mleka, 
napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, napoje spo-
rządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, 
Przekąski na bazie mleka, Puddingi na bazie mleka, ser twarogowy, 
serwatka, Śmietana, Śmietana kremówka do  ubijania, Śmietana 
na  bazie warzyw, Śmietana-produkty mleczarskie, Śmietana tłusta, 
Śmietanka do kawy w proszku, Śmietana w proszku-produkty mlecz-
ne, substytuty masła, substytuty margaryny, substytuty mleka, Za-
bielacz do kawy, Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim 
produkty mleczne, Zabielacze do  napojów, ekstra oliwa z  oliwek 
z  pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła, 
Masła solone, Masło do użytku w gotowaniu, Masło kakaowe, Masło 
klarowane, Masło kokosowe-olej kokosowy, Masło miodowe, Olej 
arachidowy do  celów spożywczych, Olej kokosowy, Olej palmowy 
jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej z pestek 
winogron, Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje jadalne z ryb inne 
niż tran, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oleje 
z przyprawami, Bób, Bakłażany przetworzone, Burgery sojowe, Bro-
kuły, Burgery warzywne, Burgery z  tofu, Chipsy warzywne, Chipsy 
ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w  postaci przekąsek, Chipsy 
ziemniaczane w formie paluszków, Czerwona słodka papryka, prze-
tworzona, Czosnek konserwowany, Desery owocowe, Deser z owoca-
mi i kremem-fool, Falafel, Fasola, Fasola pieczona w sosie pomidoro-
wym, Fasola w  puszkach, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki 
ziemniaczane, gotowana fasola, gotowane orzechy, gotowane owo-
ce, gotowane trufle, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z  wa-
rzyw, groch dzielony, groch łuskany, groszek konserwowy, grzyby 
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jadalne 
kwiaty, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jadalne suszone 
kwiaty, Jądra orzechów włoskich, Jagody, konserwowane, Kandyzo-
wane orzeszki piniowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przeką-
ski owocowe, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy 
konserwowe, Kasztany jadalne smażone z cukrem, Kiełbaski wegeta-
riańskie, Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwowane pa-

pryczki chilli, Korniszony, Konserwy z owocami, Konserwy, marynaty, 
Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krakersy głogowe, Krążki z cebuli, Kro-
jone owoce, Krojone warzywa, Kukurydza cukrowa, przetworzona, 
Marchewki, Marynowana rzodkiewka, Marynowana ostra papryka, 
Marynowana kalarepa, Marynowane papryczki jalapeno, Mielone 
orzechy, Mieszanki owoców i  orzechów, Mieszanki owoców suszo-
nych, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożone owoce, Mrożo-
ne pędy bambusa, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona, 
przetworzone, Obrana marchew, Obrane ziemniaki, Odsmażana fa-
sola, Ogórki korniszone, Oliwki, gotowane, Oliwki konserwowane, 
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwo-
ną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliw-
ki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecz-
nikowym, Oliwki nadziewane serem feta w  oleju słonecznikowym, 
Oliwki przetworzone, Oliwki, suszone, Orzechy jadalne, Orzechy kan-
dyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, 
Orzechy łuskane, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Orzeszki pi-
niowe, przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki 
arachidowe preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Orzechy 
ziemne konserwowe, Orzechy z przyprawami, Orzechy solone, Orze-
chy suszone, Orzechy przyprawione, Owoce aromatyzowane, Owoce 
glazurowane, Owoce konserwowane, Pestki plantanów, przetworzo-
ne, Pektyna owocowa, Pieczone kasztany, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pigwy, przetworzone, Pikle, Pikle mieszane, Placki ziemniacza-
ne, Płatki jabłkowe, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojone 
warzywa, Pomarańcze, przetworzone, Pomidory konserwowane, Po-
midory konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, przetwo-
rzone, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparo-
wane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, 
Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy włoskie, Pre-
parowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszo-
nych owoców, Przeciery warzywne, Przekąski ziemniaczane, Purée 
z warzyw, Purée ziemniaczane, Rodzynki, Śliwki suszone, słodkie na-
dzienia z owoców, soczewica, soja przetworzona, soja, przetworzo-
na, sok pomidorowy do gotowania, starte ziemniaki w panierce, so-
lone orzechy nerkowca, suszone daktyle, suszone figi, suszone 
grzyby jadalne, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak 
przetworzony, Tofu, Tofu z soi, Trufle konserwowane, Warzywa grillo-
wane, Dorsze nieżywe, ekstrakty z owoców morza, Filety rybne, Filety 
z wędzonego śledzia, gotowane owoce morza, gotowane ryby, gril-
lowane filety rybne, homary, nieżywe, Karp nieżywy, Kawior, Konser-
wowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwy rybne, Krab, 
Krewetki nieżywe, nieżywe małże, Omułki jadalne nieżywe, Ostrygi, 
nieżywe, Owoce morza nieżywe, Paluszki rybne, Pasta rybna, Produk-
ty z  owoców morza, Ryba ugotowana i  suszona, Ryba z  frytkami, 
Ryby, steki z  ryb, Wędzony łosoś, Tuńczyk, nieżywy, Buliony, Rosół-
-zupa, Wywar, bulion, Oleje i tłuszcze, 30 Owocowe galaretki-słody-
cze, Pasty warzywne-sosy, Cukier, Brązowy cukier, Cukier biały, Cu-
kier, miód, melasa, Cukier puder, Cukier w  kostkach, Miód, słodziki 
naturalne, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Bułki nadziewa-
ne, Burrito, Calzone jako rodzaj pizzy w kształcie pieroga, Cheesebur-
gery, Chipsy-produkty zbożowe, Chrupki ryżowe, Ciasta słodkie lub 
słone, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, 
Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, hamburgery w bułkach, Kanapki, 
Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki z frank-
furterkami, Kanapki z  hamburgerem, Kanapki z  indykiem, Kanapki 
z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką-hot dog, Kanap-
ki z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki zawierające mieloną 
wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, lasagna, lasagne, Makaron 
z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso zapiekane w cieście, 
nadziewane kanapki, nadziewany chleb, nadziewany makaron, nale-
śniki, Pierożki ravioli, Pizza, Pizze bezglutenowe, Placki, Potrawy z ma-
karonu, Risotto, Ravioli gotowe, Ryba w cieście, Ryż smażony po chiń-
sku, Ryż z  warzywami i  wołowiną-bibimbap, Ryżowe pierożki, 
samosy, sandwicze, solone wyroby piekarnicze, spaghetti i klopsy, 
spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sushi, Świeża pizza, Świe-
że parówki w cieście, Świeże placki-ciasta, Tortille, Tacos-danie mek-
sykańskie, Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki z serem, Wa-
rzywa w  cieście, Wrapy z  kurczakiem, Cappuccino, Czekolada, 
Czekolada mleczna, Czekolada bezmleczna, Czekolada pitna, Czeko-
lada w  proszku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czarna herbata 
w  proszku, espresso, gorąca czekolada, herbata, herbata bez teiny 
słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata chai, herbata 
chryzantemowa-gukhwacha, herbata cytrusowa z owocu yuzu, her-
bata czarna, herbata czarna-herbata angielska, herbata do zaparza-
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nia, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herba-
ta jaśminowa, inna niż do  celów leczniczych, herbata jaśminowa 
w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata limonkowa-lo-
omi tea, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona 
nie do celów medycznych, herbata nienaturalna, herbata sypka nie-
lecznicza, herbata w  torebkach, herbata w  torebkach nielecznicza, 
herbata z  dzikiej róży, herbata z  kwiatu lipy, herbata z  rozmarynu, 
herbata z  rumianku, herbata zielona, herbaty, herbaty owocowe, 
herbaty o smaku owocowym inne niż lecznicze, Kakao, herbaty zio-
łowe-napary, Kakaowe napoje, Kakao w proszku, Kawa, Kawa aroma-
tyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, 
Kawa niepalona, Kawa palona, w proszku, granulowana lub w napo-
jach, Kawa rozpuszczalna, Kawa w  formie mielonej, Kawa w  formie 
parzonej, Mate-herbata, Mrożona kawa, Mrożone napoje-frappe, na-
poje o smaku czekoladowym, napoje sporządzone z czekolady, na-
poje sporządzane z  kawy, napoje sporządzone z  herbaty, napoje 
sporządzone z kakao, Żółta herbata, Ciasta lodowe, Desery lodowe, 
Desery z  warstwą lodów, owoców i  bitej śmietany-parfait, Jadalne 
lody owocowe, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kostki lodu, 
lody, lody wielosmakowe, sorbety, Bagietki, Bułeczki, Bułki, Chleb 
i bułki, Chrupiące pieczywo, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap-pie-
czywo, 32 soki, Wody, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
energetyzujące, Woda, sorbety [napoje], Piwo, Piwa smakowe, napo-
je odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 43 Usługi informacji, do-
radztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Usługi rezerwacji 
miejsc w  restauracjach, Usługi rezerwacyjne w  zakresie rezerwacji 
posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ofero-
wanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i  barach, Pizzerie, Organizacja przyjęć weselnych [miej-
sca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Restauracje 
z grillem, Restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napo-
jów, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i na-
poje w obiektach wystawienniczych, Usługi herbaciarni, Usługi kate-
ringowe obwoźne, Usługi doradców w zakresie win, Usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów z sokami, Usługi barów 
i restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i  napoje], Zapewnianie pomieszczeń na  uroczystości, 
Winiarnie, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji, w  których mięso przygotowuje się na  oczach klientów, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji za-
kwaterowania [time share], Usługi w zakresie bankietów, Usługi w za-
kresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos .

(111) 347126 (220) 2021 05 06 (210) 528490
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) ORP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Brody (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) R .sIlenCe
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i  elementy składowe obuwia, spody 
obuwnicze, obcasy, fleki do obcasów .

(111) 347127 (220) 2021 05 07 (210) 528533
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) KRaWCZyK sylWIa, Malbork (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krawcownia
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 03 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Bielizna, Odzież 
sportowa, 35 Pośrednictwo handlowe, Usługi sklepów detalicznych 
w  branży odzieżowej, sprzedaż hurtowa i  detaliczna oraz za  po-
średnictwem Internetu tekstyliów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
torebek, toreb, portfeli, toreb na  przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, toreb podróżnych, plecaków, galanterii skórza-
nej, walizek, pasków skórzanych, sztucznych futer, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Organizowanie targów 
handlowych i  reklamowych, Organizowanie pokazów mody w  ce-
lach handlowych, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów w zakresie produktów odzieżowych i kosmetycznych, 
Doradztwo, 42 Usługi projektowania odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 347128 (220) 2021 05 07 (210) 528539
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) łaBĘCKI PRZeMysłaW, Małkinia górna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hi`loft MeeT TO eaT
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiar-
nie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i ob-
sługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane 
z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz 
ich dostawa .

(111) 347129 (220) 2021 05 07 (210) 528553
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) WOlFBROTheRs WIlK ROMaŃsKI MaRKIeWICZ  
sPÓłKa JaWna, Wieliczka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WIlD slaVIC FRagRanCes
(510), (511) 3 Wosk krawiecki i  szewski, Preparaty toaletowe, Olejki 
esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Preparaty do  czyszczenia 
i  odświeżania, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, 
Perfumy, ekstrakty kwiatowe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfu-
my do  tektury, Perfumy do  zastosowań przemysłowych, Perfumy 
o zapachu drewna cedrowego, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci 
stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], Pasta kosmetyczna do na-
kładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Świe-
ce do masażu do celów kosmetycznych, Dyfuzory z patyczkami zapa-
chowymi, Preparaty do  kąpieli, nielecznicze, Kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], Kryształki do kąpieli (nielecznicze-), Kryształ-
ki do  kąpieli, Kule do  kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami 
i  barwnikami, Musująca piana do  kąpieli, Mydło do  kąpieli, Mydła 
w płynie do kąpieli, aromatyczne olejki do kąpieli, Mydło w płynie 
do  kąpieli stóp, nielecznicze koncentraty do  kąpieli, nielecznicze 
kremy do kąpieli, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki 
do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze proszki do ką-
pieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, nie-
medyczne preparaty do  kąpieli, Olejek do  kąpieli, Olejki do  kąpieli 
do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nieleczni-
cze], Olejki do kąpieli nielecznicze, Oliwki do kąpieli, Perełki zawiera-
jące kosmetyki do kąpieli, Piana do kąpieli, Pianka do kąpieli dla nie-
mowląt, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Piany do kąpieli, Pieniące się 
płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Płyn do kąpieli, Płyny 
do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, Prepara-
ty do kąpieli, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty kosmetycz-
ne do  kąpieli, Preparaty do  kąpieli w  pianie, Preparaty do  kąpieli 
nie  zawierające substancji leczniczych, Preparaty do  kąpieli i  pod 
prysznic, Proszki do  kąpieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli 
i  prysznicowe, sole do  kąpieli, sole zapachowe do  kąpieli, Środki 
do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, 
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
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lów medycznych, Zioła do  kąpieli, Dezodoranty, antyperspiranty 
w  aerozolach, antyperspiranty do  użytku osobistego, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], Dezodoranty do  pielęgnacji ciała, Dez-
odoranty do  stóp, Dezodoranty do  stóp [aerozole], Dezodoranty 
do  użytku osobistego, w  postaci sztyftów, Dezodoranty do  użytku 
osobistego, Dezodoranty do  użytku osobistego [wyroby perfume-
ryjne], Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w kulce [przybory 
toaletowe], Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzują-
ce, nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Prepa-
raty przeciwpotne, Pudry do stóp [nielecznicze], aromaty do użytku 
domowego, aromaty w  aerozolu przeznaczone do  pomieszczeń, 
aromatyczne potpourri, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
Drewno zapachowe, ekstrakty z  kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka 
na  patyczkach, Kadzidełka stożkowe [dhoop], Kadzidła w  aerozolu, 
Kadzidła w formie stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświe-
żaczy powietrza, Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane 
mieszanki suszonych ziół i  kwiatów (potpourri), Perfumowane sa-
szetki, Poduszki aromaterapeutyczne zawierające potpourri w  sa-
szetkach tkaninowych, Poduszki nasączone substancjami zapacho-
wymi, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki 
wypełnione substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione 
substancjami zapachowymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri 
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Preparaty do odświeżania dy-
wanów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Produkty do perfu-
mowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozo-
le], Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, saszetki perfumowane, 
saszetki z potpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, sa-
szetki zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, saszetki zapacho-
we do poduszeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapa-
chu zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], Środki zapachowe do  pomieszczeń, Wkłady do  elek-
trycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady do nie-
elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe 
kamienie ceramiczne, Zapachowe szyszki sosnowe, Olejki do perfum 
i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do aromaterapii 
[do  użytku kosmetycznego], Olejki do  pielęgnacji skóry [nieleczni-
cze], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki eteryczne, Olej-
ki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do użyt-
ku osobistego, Olejki eteryczne do  stosowania w  wytwarzaniu 
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyj-
nych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użyt-
ku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do użytku 
przemysłowego, Olejki zapachowe, Olejki perfumowane do produk-
cji preparatów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne 
do  celów kosmetycznych, Olejki eteryczne z  drzewa sandałowego, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki zapachowe wydzielają-
ce aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne (produkty-), esencjo-
nalne (olejki-), Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki ete-
ryczne, Terpeny [olejki eteryczne], Zmieszane olejki eteryczne, 
Preparaty myjące, Środki zapachowe do  samochodów, emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji uro-
dy, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Ko-
smetyki upiększające, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do my-
cia, Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy i  balsamy 
kosmetyczne, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, nielecznicze 
olejki pod prysznic, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nie-
lecznicze preparaty do  pielęgnacji urody, Olejki do  ciała i  twarzy, 
Olejki do  masażu ciała, Olejki do  masażu twarzy, Olejki do  twarzy, 
Peeling w żelu, Peeling do stóp, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki 
oczyszczające do skóry, Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmety-
ki], Płyny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczą-
ce do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Pre-
paraty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod prysznic, Prepa-
raty złuszczające do  twarzy do  użytku kosmetycznego, Produkty 
do mycia rąk, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, 
serum przeciwdziałające starzeniu się do  użytku kosmetycznego, 
Żele do ciała, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Żel z  aloesem do  celów kosmetycznych, Woski 
do  masażu, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do  celów 
medycznych, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty ścierne 
do ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne 

do pielęgnacji ciała, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Per-
fumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki toaletowe, Olejki 
mineralne [kosmetyki], Olejki i  płyny do  masażu, Olejki eteryczne 
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki do masażu, nielecznicze, Olej-
ki do masażu, Olejki do celów kosmetycznych, nielecznicze produkty 
toaletowe, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze preparaty 
do  masażu, nielecznicze mleczka do  skóry, nielecznicze balsamy, 
Maści do celów kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów lecz-
niczych, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olej-
ków, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toa-
letowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmety-
ki, ambra, aromaty do perfum, Bazy do perfum kwiatowych, Bursz-
tyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki perfumowane, Dezodoranty 
do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty perfum, geraniol do per-
fumowania, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Jo-
nony [wyroby perfumeryjne], Kolońska (Woda-), Kremy do aromate-
rapii, Kremy perfumowane, Mieszanki zapachowe na  bazie 
heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Mięta do wy-
robów perfumeryjnych, naturalne środki perfumeryjne, Olejek la-
wendowy do użytku kosmetycznego, Olejek różany do celów kosme-
tycznych, Olejki naturalne do  perfum, Olejki pimentowe, 
Perfumeryjne (Produkty-), Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumo-
wane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane wody toaletowe, 
Piżmo (naturalne), Piżmo syntetyczne, Piżmo [wyroby perfumeryjne], 
Płyny do aromaterapii, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Pre-
paraty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, Produkty perfumeryjne, 
spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], substancje aromatycz-
ne do zapachów, substancje zapachowe do użytku osobistego, syn-
tetyczne produkty perfumeryjne, Wanilina syntetyczna [artykuły 
perfumeryjne], Toaletowa (Woda-), Waniliowe środki perfumeryjne, 
Woda kolońska, Woda lawendowa, Woda perfumowana, Woda toale-
towa, Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, Wody 
kolońskie, Zapachowe płyny i  kremy do  pielęgnacji ciała, Zapachy 
do ciała, Zapachy, Dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione 
substancji medycznych, Jadalna pasta do zębów, Kremy wybielające 
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki sto-
matologiczne, nielecznicze środki do  mycia zębów, Odświeżacze 
oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z eks-
traktów z  brzozy, Pasta do  zębów, Zestawy produktów do  higieny 
jamy ustnej, Żele do wybielania zębów, Żele do czyszczenia zębów, 
Wybielające żele dentystyczne, Żele do  twarzy i  ciała [kosmetyki], 
Balsam do  brody, Balsam do  włosów, Balsam odżywczy, Balsamy 
do brody, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowa-
nia włosów, Barwniki do  brody, Brylantyna, Brylantyna w  sztyfcie, 
Farby do brody, Farby do włosów, Japoński olejek do utrwalania fry-
zury (bintsuke-abura), Kosmetyczne płyny do  włosów, Kosmetyki 
do  włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Krem do  włosów, 
Kremy do  pielęgnacji włosów, Kremy do  utrwalania fryzury, Kremy 
do  włosów, Kremy ochronne do  włosów, Kremy odżywcze, Kremy 
pielęgnacyjne do  włosów, lakier do  włosów, lakiery do  układania 
włosów, lakiery do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki 
do włosów, Maskara do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, nielecznicze płyny do włosów, nie-
lecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nieleczni-
cze preparaty do  pielęgnacji włosów do  celów kosmetycznych, 
nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Odżywki 
do włosów w kostce, Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pie-
lęgnacyjne do włosów, Odżywki stosowane na włosy, Olejek do ukła-
dania włosów, Olejek do włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olejki 
do brody, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki ką-
pielowe do  pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do  do-
zowników zawierające szampon, Opakowania uzupełniające do do-
zowników, zawierające produkty do  utrwalania włosów, Pasta 
do  stylizacji włosów, Pianka do  stylizacji, Pianka do  włosów, Pianki 
do stylizacji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, 
Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Płukanki do włosów 
[do użytku kosmetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżyw-
ką], Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Płyny do ondulacji wło-
sów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji, Płyny do styli-
zacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji, Płyny do układania włosów, 
Płyny do  włosów, Płyny koloryzujące do  włosów, Płyny ochronne 
do  włosów, Płyny pielęgnacyjne do  włosów, Pomady do  celów ko-
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smetycznych, Pomady do  włosów, Preparaty do  pielęgnacji brody, 
Żele w sprayu do układania włosów, Żele do włosów, Żele do utrwa-
lania fryzury, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów, 
Wosk do włosów, Wosk do wąsów, szampony zmiękczające, szampo-
ny z odżywką do włosów, szampony w kostkach, szampony przeciw-
łupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, 
szampony nielecznicze, szampony koloryzujące, szampony do wło-
sów, szampony do włosów dla ludzi, szampony do użytku osobiste-
go, szampony, szampon do  włosów, suche szampony, serum 
do włosów, serum do układania włosów, serum do pielęgnacji wło-
sów, Pudry do  włosów, Balsam do  ciała, Balsamy do  ciała, Balsamy 
do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsa-
my do rąk nielecznicze, Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po  opalaniu, Błoto 
kosmetyczne do ciała, emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku 
kosmetycznego], emulsje na dzień, emulsje wygładzające do skóry, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne emulsje do opa-
lania, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Ko-
smetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmety-
ki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki w  postaci pły-
nów, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, 
Krem do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszcz-
kowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy dermato-
logiczne [inne niż lecznicze], Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosme-
tyki], Kremy do  oczyszczania skóry, Kremy do  oczyszczania skóry 
[nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, 
Kremy do  opalania skóry, Kremy do  pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do  rąk, Kremy do  skóry, Kremy do  skóry [nielecznicze], Kremy 
do  twarzy, Kremy do  twarzy do  użytku kosmetycznego, Kremy 
do twarzy i ciała, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy, emulsje i żele 
nawilżające, Kremy i  balsamy do  opalania, Kremy kosmetyczne 
do  rąk, Kremy kosmetyczne do  skóry suchej, Kremy kosmetyczne 
do  ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze, 
Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy na-
wilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy na-
wilżające po  goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy 
oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy po goleniu, Kre-
my po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy przeciw starze-
niu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy samoopalające, 
Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy z  filtrem przeciwsłonecznym, 
Masło do ciała, Masło do rąk i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po go-
leniu, Mleczko oczyszczające do twarzy, nawilżające balsamy do cia-
ła [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżają-
ce kremy do  skóry [kosmetyki], nielecznicze balsamy do  skóry, 
nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do skóry, nieleczni-
cze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy oczyszczające, 
nielecznicze peelingi do  twarzy, nielecznicze olejki do  rąk, Olejki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do  ciała, 
Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania, Olejki do nawilżania 
skóry po  opalaniu, Olejki do  opalania [kosmetyki], Olejki do  pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki 
eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki perfumowa-
ne do pielęgnacji skóry, Opakowania uzupełniające do dozowników, 
zawierające produkty do  mycia ciała, Opakowania uzupełniające 
do dozowników zawierające krem do twarzy, Peelingi do twarzy [ko-
smetyki], Peelingi złuszczające do  celów kosmetycznych, Peelingi 
złuszczające do ciała, Peelingi złuszczające do twarzy, Perfumowane 
płyny pielęgnacyjne do  ciała, Perfumowany puder [do  użytku ko-
smetycznego], Płyn do  golenia, Płyny do  golenia, Płyny do  mycia 
twarzy [kosmetyki], Płyny do oczu, Żele do twarzy, Żele nawilżające 
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, sole kąpielowe do celów in-
nych niż lecznicze, Płatki kąpielowe, nielecznicze środki do namacza-
nia ciała, Mleczko kąpielowe, Zestawy do  golenia, składające się 
z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Żele do gole-
nia, Żel po goleniu, Woski do epilacji, Woski do depilacji, Wosk do de-
pilacji, sztyfty do golenia [preparaty], Środki stosowane po goleniu, 
Środki depilujące, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozo-
lu do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do sto-
sowania przed goleniem, Preparaty do golenia, Preparaty do depila-
cji, Płyny po  goleniu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Pianki 
do golenia, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, emulsje do depi-
lacji, emulsje po  goleniu, Kamień ałun [środek ściągający], Kamyki 

po goleniu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do usuwa-
nia owłosienia, Kremy przed goleniem, Mydło do  golenia, Olejki 
do  golenia, Paski z  woskiem do  usuwania owłosienia, Pasty do  pa-
sków do ostrzenia brzytwy, Pianka do golenia, Kostki mydła do mycia 
ciała, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, Mydła, 
Mydła do  pielęgnacji ciała, Mydła do  rąk, Mydła do  twarzy, Mydła 
do użytku osobistego, Mydła granulowane, Mydła karbolowe, Mydła 
kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła ro-
bione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w  kostce, Mydła w  kremie, 
Mydła w  kremie do  mycia, Mydła w  płynie, Mydła w  płynie do  rąk 
i twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną 
[luffą], Mydło do skóry, Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, 
Mydło pod prysznic, Mydło w płatkach, Mydło w listkach do użytku 
osobistego, nielecznicze mydła toaletowe, Opakowania uzupełniają-
ce do  dozowników żelu pod prysznic, Opakowania uzupełniające 
do  dozowników, zawierające mydło do  rąk, Peelingi złuszczające 
do  stóp, Peelingi złuszczające do  rąk, Perfumowane mydła, Płyny 
do  przemywania pochwy do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, 
Preparaty do  mycia rąk, Produkty z  mydła, Przeciwpotowe mydła, 
Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Roztwory mydła, 
Środek do mycia rąk, Środki do mycia rak, Środki czyszczące do higie-
ny intymnej, nielecznicze, szampony do  ciała, Żele pod prysznic, 
Żele do  użytku kosmetycznego, Pomadki do  ust, Dezodoranty dla 
ludzi i  zwierząt, Dezodoranty dla ludzi, 4 Świece o zapachu piżma, 
Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świe-
ce, Świece do  oświetlenia, Świece i  knoty do  oświetlenia, Świece 
i  knoty do  świec w  celu oświetlenia, Świece do  lampek nocnych, 
Świece okolicznościowe, Świece perfumowane, Świece pływające, 
Świece w  puszkach, Świece stołowe, Świece pochłaniające dym, 
Wosk pszczeli do  produkcji świec, Woski palne, Woski zapachowe, 
Zestawy świeczek, Wosk pszczeli, Wosk do oświetlania, Wosk pszcze-
li stosowany w dalszej produkcji, Wosk [surowiec], Woski [surowce], 
Woski do oświetlania, Świeczki używane jako lampki nocne, Świecz-
ki, Świeczki do podgrzewaczy, Świece o kształtach owoców, Ozdoby 
świąteczne [oświetlenie], Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], 
Wosk do wyrobu świec, Wosk pszczeli do użytku w produkcji maści, 
Wosk pszczeli stosowany w  produkcji kosmetyków, Wosk roślinny, 
Woski do użytku w produkcji .

(111) 347130 (220) 2021 05 07 (210) 528569
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 14
(732) DyBa BaRBaRa eDU4FUn, siemianowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) super giganci
(510), (511) 41 Przedszkola, akademie, edukacja, edukacja dorosłych, 
edukacja przedszkolna, edukacja sportowa, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
nauczanie w szkołach podstawowych, Prowadzenie kursów .

(111) 347131 (220) 2021 05 07 (210) 528570
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) gRUPa WIlMaR MaReK WIlCZyŃsKI  
sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Żórawina (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląski
(540) 

(591) biały, czarny, beżowy, zielony, żółty, brązowy, czerwony, szary
(531) 06 .07 .08, 06 .01 .02, 05 .03 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne .
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(111) 347132 (220) 2021 05 07 (210) 528571
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 14
(732) DyBa BaRBaRa eDU4FUn, siemianowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) giganciki
(510), (511) 43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i mały-
mi dziećmi, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci .

(111) 347133 (220) 2021 05 07 (210) 528583
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) sPÓłKa UsłUg POŻaRnICZO-OChROnnyCh sUPO-CeRBeR 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUPO Cerber
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia i sprzęt do gasze-
nia ognia, systemy gaśnicze, Koce gaśnicze, gaśnice, Węże gaśnicze, 
Czujniki ognia, Urządzenia do kontrolowania ognia, Zraszacze ognia 
[sprzęt przeciwpożarowy], systemy zraszaczy do gaszenia ognia, au-
tomatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Czujniki przeciwpożarowe, 
Urządzenia przeciwpożarowe, Przeciwpożarowe systemy tryskaczy, 
Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Dysze wylotowe do  urzą-
dzeń gaśniczych, Dysze gaśnicze, 37 Instalowanie alarmów przeciw-
pożarowych, Montaż instalacji alarmowych przeciwpożarowych, In-
stalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja aktywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpo-
żarowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Wykonywanie instala-
cji elektrycznych i  teletechnicznych, Wykonywanie stałych instalacji 
gaśniczych, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciw-
pożarowych, Konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, 
naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa i konserwacja sprzę-
tu przeciwpożarowego, Przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, 42 Projektowanie instalacji elektrycznych, eletech-
nicznych, stałych gaśniczych i przeciwpożarowych .

(111) 347134 (220) 2021 05 08 (210) 528584
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) BeaUTy In sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cossmeo powered by lne
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .03 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały szko-
leniowe, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Katalogi sprzedaży 
wysyłkowej, Czasopisma branżowe, 35 Promocja sprzedaży, admi-
nistrowanie sprzedażą, Konsultacje w  zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządza-
nie sprzedażą i  bazą klientów, Informacje na  temat sprzedaży pro-
duktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w za-
kresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Udzielanie 
porad w  zakresie metod i  technik sprzedaży, Usługi w  zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przybora-
mi higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 

z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, 
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan-
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
marketingowe świadczone za  pomocą sieci cyfrowych, Doradztwo 
biznesowe, Usługi importowo-eksportowe, Organizowanie targów 
i wystaw, Badanie rynku, Promocyjne usługi handlowe, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 41 szkolenia eduka-
cyjne, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Publikowanie podręczników 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkolenio-
wych, Organizowanie kursów szkoleniowych, szkolenie w  zakresie 
higieny, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
informacji o nauczaniu on-line, Publikacja elektroniczna on-line pe-
riodyków i książek, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych .

(111) 347135 (220) 2021 05 09 (210) 528598
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) hOłUBIŃsKa anna, TOBOła RenaTa FOllOW My FlOW 
lIFesTyle sPÓłKa CyWIlna, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Follow my flow lIFe sTyle
(540) 

(591) biały, złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online .

(111) 347136 (220) 2021 05 11 (210) 528661
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 28
(732) TIMe2WORK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) time2work
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 17 .01 .02, 17 .01 .03, 17 .01 .05, 17 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (biura-), agencje zatrudnienia 
tymczasowego, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, 
Rekrutacja personelu tymczasowego, Usługi w  zakresie pracowni-
ków tymczasowych, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pra-
cy tymczasowej, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego .

(111) 347137 (220) 2021 05 11 (210) 528668
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 21
(732) RaDZIsZeWsKa JOlanTa BIŻUTeRIa, strzyżów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radziszewska JeWelleRy
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .13
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria i wy-
roby jubilerskie, Koraliki do wyrobu biżuterii, Metale szlachetne, Per-
ły sztuczne, Rod, Platyna, srebro, syntetyczne kamienie szlachetne, 
Złoto, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy pro-
dukcji biżuterii, Różańce, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Kółka do kluczy 
z metali nieszlachetnych, Zawieszki do breloków do kluczy, Wisiorki 
do kluczy z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria dla dzie-
ci, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżu-
teria w postaci koralików, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
Biżuteria wykonana z  platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria 
z  metali szlachetnych, Biżuteria ze  srebra wysokiej próby, Biżuteria 
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki 
pozłacane, Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, 
Bransoletki z  tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, 
Charmsy, Kolczyki, Kolczyki do  uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki 
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki [biżuteria], łańcusz-
ki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki pozłacane, łańcusz-
ki z  metali szlachetnych do  noszenia na  kostce, łańcuszki z  metali 
szlachetnych na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych na na-
szyjniki, łańcuszki z  metali szlachetnych, naszyjniki, naszyjniki [bi-
żuteria], naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali szlachet-
nych, Ozdobne wpinki do  klapy, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, Pozłacane naszyjniki, 
srebrne naszyjniki, srebrne kolczyki, srebrne bransoletki, srebrne 
pierścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wyko-
nane ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek, Za-
wieszki do naszyjników, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie biżuterii .

(111) 347138 (220) 2021 05 11 (210) 528669
(151) 2021 10 17 (441) 2021 06 21
(732) RaDZIsZeWsKa JOlanTa BIŻUTeRIa, strzyżów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mejk Jewellery
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, 
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Platyna, Rod, srebro, Złoto, Biżuteria 
damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachet-
na, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki pozłacane, 
Charmsy, Kolczyki, Kolczyki do  uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki 
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki [biżuteria], łańcusz-
ki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki pozłacane, łańcuszki 
z  metali szlachetnych, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki 
z  metali szlachetnych, Pierścionki, Pozłacane naszyjniki, srebrne 
kolczyki, srebrne bransoletki, srebrne naszyjniki, srebrne pier-
ścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane 
ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki biżuteryjne z metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki 
do naszyjników, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakre-
sie biżuterii .

(111) 347139 (220) 2021 05 11 (210) 528688
(151) 2021 10 17 (441) 2021 06 21

(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMaRa ReKORD łUsZCZy
(540) 

(591) biały, czerwony, srebrny, turkus
(531) 02 .09 .19, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
tycznych, szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, la-
kiery do włosów, lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, 
alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, anestetyki, Środ-
ki znieczulające, antybiotyki, antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier 
mleczny, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki do celów stomatolo-
gicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, lotony 
do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do  celów leczniczych, siemię lniane do  celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, skrobia do  celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecz-
nym, sulfonamidy, surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witami-
nowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciom, 
herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do ce-
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lów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, Bal-
samy do  użytku medycznego, suplementy diety, syropy do  celów 
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia 
rozpylające (aerozole) do  celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aparaty do  masażu wibracyjnego, aparatura do  mikrodermabrazji, 
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczni-
czych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem 
kontroli fizjologicznych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do ce-
lów medycznych, szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewa-
ne elektrycznie do celów medycznych, łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, łyżki do  leków, Maski stosowane 
prze personel medyczny, Ochraniacze na  palce do  celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 347140 (220) 2021 05 12 (210) 528734
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) ega sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, nowa Wieś Rzeczna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CenTRUM PRODUKCJI I DysTRyBUCJI naRZĘDZI „ega spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością” spółka Komandytowa
(540) 

(531) 14 .07 .06, 26 .03 .23, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akceso-
riów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej narzędzi elek-
trycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży 
za  pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu 
narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi 
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 40 Produkcja 
na zamówienie narzędzi dla osób trzecich .

(111) 347141 (220) 2021 05 12 (210) 528745
(151) 2021 10 17 (441) 2021 06 21
(732) JURaJsKa sPÓłKa aKCyJna, Postęp (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZeRO CUKRU słODZIKÓW KalORII
(540) 

(591) biały, szary, niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .21, 20 .01 .17
(510), (511) 32 Wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i nie-
gazowane, Wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe, 
napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary owocowe (na-
poje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, 
napoje owocowe gazowane i  niegazowane, bezalkoholowe syropy 
owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syro-
py do napojów bezalkoholowych, piwo .

(111) 347142 (220) 2021 05 13 (210) 528762
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 21
(732) gRaTa łUKasZ MeBle-BOgaRT .Pl, Czarna (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mB
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 Meble, Meble tapicerowane, Meble wypoczynko-
we, Meble łazienkowe, Meble ogrodowe, Meble do  przechowywa-
nia, Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, Półki [meble], 
lustra [meble], siedzenia [meble], Kwietniki [meble], Pufy [meble], 
Toaletki [meble], Regały [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki sto-
jące do  ubrań [meble] i  haczyki na  ubrania, Zagłówki [meble], 35 
Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej, w  tym usługi sprzedaży 
online związane z następującymi produktami: meble, lustra, lampy, 
urządzenia oświetleniowe, urządzenia sanitarne, instalacje sani-
tarne, artykuły wyposażenia wnętrz, pokrycia naścienne, materiały 
do  pokrywania podłóg, artykuły dekoracyjnie dla domu, poduszki, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, Prezentowanie to-
warów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zarządzanie dzia-
łalnością handlową, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, 
Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Reklama, Rekla-
ma online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promo-
cja sprzedaży .

(111) 347143 (220) 2021 05 13 (210) 528793
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 21
(732) gRUPa PsB hanDel sPÓłKa aKCyJna, Wełecz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUPa psb MRÓWKa
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośred-
nictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na  stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji handlowych, gromadzenie informacji 
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe pole-
gające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Inter-
netu: artykułami budowlanymi metalowymi i  niemetalowymi, ar-
tykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, 
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędzia-
mi, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewi-
zyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz 
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemiczny-
mi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczy-
mi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42 
Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, 
Zarządzanie stronami internetowymi na  rzecz osób trzecich, Udo-
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stępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, Dostarczanie informacji w  dziedzinie projektowania archi-
tektonicznego za pośrednictwem strony internetowej .

(111) 347144 (220) 2021 05 13 (210) 528794
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 21
(732) gRUPa PsB hanDel sPÓłKa aKCyJna, Wełecz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUPa psb MRÓWKa
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośred-
nictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na  stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji handlowych, gromadzenie informacji 
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe pole-
gające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi w zakresie prowadzenia 
sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Inter-
netu: artykułami budowlanymi metalowymi i  niemetalowymi, ar-
tykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, 
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędzia-
mi, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewi-
zyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz 
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemiczny-
mi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczy-
mi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42 
Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, 
Zarządzanie stronami internetowymi na  rzecz osób trzecich, Udo-
stępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, Dostarczanie informacji w  dziedzinie projektowania archi-
tektonicznego za pośrednictwem strony internetowej .

(111) 347145 (220) 2021 05 17 (210) 528932
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) sTOWaRZysZenIe MUZyCZne ŚlĄsKI JaZZ ClUB,  
gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sJC Śląski Jazz Club
(540) 

(531) 22 .01 .05, 22 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Infor-
macja o  imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-

kacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mu-
zyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, Usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], Usługi orkiestry, Usługi rozrywkowe, Usługi studia 
nagrań, Usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji wyda-
rzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi 
w  zakresie komponowania muzyki, Usługi w  zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Wystawianie spektakli 
na żywo, Usługi artystów estradowych .

(111) 347146 (220) 2021 05 17 (210) 528936
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) sTOWaRZysZenIe MUZyCZne ŚlĄsKI JaZZ ClUB,  
gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaZZOWy CZWaRTeK Z gWIaZDĄ
(540) 

(531) 01 .01 .10, 27 .05 .01, 02 .01 .05
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Dystrybucja filmów, 
Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o  imprezach rozrywkowych, 
Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Pro-
dukcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, Usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], Usługi rozrywkowe, Usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do obsługi imprez, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do  celów reklamowych, Wystawianie spektakli na  żywo, Usługi 
artystów estradowych .

(111) 347147 (220) 2021 05 17 (210) 528938
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) MaJesTIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaJesTIK MOCny JaK sKała ROCK
(540) 

(591) czarny, ciemnobrązowy, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 02 .01 .08, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Kleje do użytku przemysłowego oraz stosowane w bu-
downictwie, 16 Kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku do-
mowego, Kleje do celów majsterkowania, Kleje do drewna do użytku 
domowego, Kleje do tkanin do użytku domowego, Kleje do użytku 
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biurowego, Materiały klejące do  szkła do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Materiały klejące do skóry do użytku w gospodarstwie 
domowym .

(111) 347148 (220) 2021 05 17 (210) 528942
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) FeeRUM sPÓłKa aKCyJna, Chojnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) madani
(540) 

(531) 27 .05 .05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowe-
ry szosowe, szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do  rowerów, Koła rowerowe, 
szprychy do kół rowerowych, siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
nakładki na  pedały rowerowe, łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, sakwy rowerowe, Torby na bagażnik 
rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do ro-
werów, Podpórki rowerowe, nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, 
sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe 
do  rowerów, Materiały do  naprawy opon, łatki do  naprawy opon, 
Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty do  bidonów rowe-
rowych, Uchwyty kierownicy do  rowerów, akcesoria do  rowerów 
do  przewożenia napojów, akcesoria do  rowerów do  przewożenia 
bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce 
na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, 35 Usłu-
gi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i  online 
przez sklep internetowy w zakresie takich artykułów, jak: narzędzia 
ręczne do  naprawy pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy 
nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], łyżki do opon, Kaski 
zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne dla ro-
werzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne do uprawiania 
sportu, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary 
dla rowerzystów, Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, 
elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do  użytku medycznego], 
Prędkościomierze rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfro-
we elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub 
w  ubraniach, systemy nawigacji gPs do  użytku z  rowerami, Zamki 
rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomia-
rowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, Uchwyty na te-
lefony komórkowe, Światła rowerowe, lampki rowerowe na dynamo, 
Rowerowe światełka odblaskowe, Światła odblaskowe na  szprychy 
rowerowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery 
szosowe, szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do  rowerów, Koła rowerowe, 
szprychy do kół rowerowych, siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
nakładki na  pedały rowerowe, łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, sakwy rowerowe, Torby na bagażnik 
rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do ro-
werów, Podpórki rowerowe, nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, 
sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe 
do  rowerów, Materiały do  naprawy opon, łatki do  naprawy opon, 
Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty do  bidonów rowe-
rowych, Uchwyty kierownicy do  rowerów, akcesoria do  rowerów 
do  przewożenia napojów, akcesoria do  rowerów do  przewożenia 
bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce 
na  rowery, Paski na  palce u  nóg do  pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na  biodrach, 
Torebki do  przewieszania przez ramię, Bidony rowerowe, szczotki 
do czyszczenia części rowerowych, Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, 
Okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki 
wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, spodnie, spodnie 

sportowe, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie 
kolarskie, spodenki rowerowe na szelkach, spodnie nieprzemakalne, 
spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Krót-
kie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, 
Czapki sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Ręka-
wiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież 
gimnastyczna i sportowa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe 
ze  spodenkami, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna 
funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, skarpetki, skarpetki sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastyczne i sportowe, Obuwie 
rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Ochra-
niacze ciała do  użytku sportowego, sportowe ochraniacze na  ręce 
do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy 
na rowerze, Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowe-
rze [artykuły sportowe], Ochraniacze na  ramiona [artykuły sporto-
we], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, sportowe nakolanniki 
do  jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom 
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt spor-
towy, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej za  po-
średnictwem strony internetowej, Publikowanie materiałów rekla-
mowych online .

(111) 347149 (220) 2021 05 17 (210) 528943
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) aMBRysZeWsKI anDRZeJ yOKOhaMa eleCTROnICs, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUXIMeD
(540) 

(591) czarny
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Jednorazowe rękawiczki do  użytku laboratoryjnego, 
Jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, Jed-
norazowe rękawiczki z  tworzyw sztucznych do  użytku laboratoryj-
nego, 10 Rękawiczki do  badań do  celów medycznych, Rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, Jednorazowe rękawiczki do celów 
chirurgicznych, lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, Rę-
kawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, Rękawiczki lateksowe 
do celów stomatologicznych, Rękawiczki ochronne do celów wetery-
naryjnych, Jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych .

(111) 347150 (220) 2021 05 17 (210) 528982
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) sPORT & FashIOn ManageMenT PTe . lTD ., singapur (sg)
(540) (znak słowny)
(540) sTeRn
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do napra-
wy i  konserwacji rowerów, skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [na-
rzędzia], skuwacze do  łańcuchów rowerowych [narzędzia], łyżki 
do  opon rowerowych, Klucze do  opon, narzędzia do  czyszczenia 
łańcuchów rowerowych, Przyrządy do czyszczenia łańcuchów rowe-
rowych, Przyrządy do  smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze 
do centrowania kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowe-
rów, 9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowa-
nia na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 naklejki 
odblaskowe, 21 systemy do  picia składające się z  bukłaka na  płyn 
oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony rowerowe, Bidony sprze-
dawane puste, szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy 
do spodni dla rowerzystów, Rzepy w postaci taśm .

(111) 347151 (220) 2021 05 17 (210) 528983
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) sPORT & FashIOn ManageMenT PTe . lTD ., singapur (sg)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTeRn
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 01 .01 .02, 01 .01 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do napra-
wy i  konserwacji rowerów, skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [na-
rzędzia], skuwacze do  łańcuchów rowerowych [narzędzia], łyżki 
do  opon rowerowych, Klucze do  opon, narzędzia do  czyszczenia 
łańcuchów rowerowych, Przyrządy do czyszczenia łańcuchów rowe-
rowych, Przyrządy do  smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze 
do centrowania kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowe-
rów, 9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowa-
nia na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 naklejki 
odblaskowe, 21 systemy do  picia składające się z  bukłaka na  płyn 
oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony rowerowe, Bidony sprze-
dawane puste, szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy 
do spodni dla rowerzystów, Rzepy w postaci taśm .

(111) 347152 (220) 2021 05 19 (210) 529111
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) MUlTIFaRB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multifarb
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, czerwony, żółty, czarny
(531) 24 .17 .02, 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hur-
towej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów w zakresie: klejów, 
silikonów, środków do  konserwacji betonu, cegły, płytek i  dachów-
ki, żywic poliestrowych, żywic epoksydowych, bejc, farb, lakierów, 
emalii, farb podkładowych, farb prądoprzewodzących, farb i olejów 
do  konserwacji i  renowacji pokryć dachowych i  betonu, środków 
do  konserwacji drewna, preparatów zabezpieczających przed psu-
ciem się drewna, past do pigmentowania farb, preparatów zabezpie-
czających przed rdzą, rozcieńczalników, środków do  usuwania farb 
i  lakierów, papierów ściernych, Płótna ściernego, preparatów anty-
grzybicznych do drewna, pędzli, wałków malarskich, taśm malarskich, 
folii zabezpieczających przy malowaniu, zapraw budowlanych .

(111) 347153 (220) 2021 05 24 (210) 529256
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) POlIFaRB-łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) radiator
(510), (511) 2 Farby, lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb 
i lakierów, Farby antykorozyjne, lakiery antykorozyjne, Powłoki anty-
korozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej .

(111) 347154 (220) 2021 05 24 (210) 529257
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) POlIFaRB-łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lowistal
(510), (511) 2 Farby, lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb 
i lakierów, Farby antykorozyjne, lakiery antykorozyjne, Powłoki anty-
korozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej .

(111) 347155 (220) 2021 05 24 (210) 529258
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) POlIFaRB-łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lowigrunt
(510), (511) 2 Farby, lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb 
i lakierów, Farby antykorozyjne, lakiery antykorozyjne, Powłoki anty-
korozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej .

(111) 347156 (220) 2021 05 24 (210) 529259
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) POlIFaRB-łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) stolmal
(510), (511) 2 Farby, lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb 
i lakierów, Farby antykorozyjne, lakiery antykorozyjne, Powłoki anty-
korozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej .

(111) 347157 (220) 2021 05 24 (210) 529260
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) POlIFaRB-łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lowigraf
(510), (511) 2 Farby, lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb 
i lakierów, Farby antykorozyjne, lakiery antykorozyjne, Powłoki anty-
korozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej .

(111) 347158 (220) 2021 05 25 (210) 529307
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 21
(732) POlChaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Police (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus DODaTeK anTysMOgOWy 30% MnIeJsZa 
eMIsJa
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 24 .13 .25, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 26 .11 .01, 24 .17 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 Preparaty do  oszczędzania paliwa, Dodatki chemicz-
ne do  obróbki paliwa, Preparaty chemiczne używane jako dodatki 
do  paliw w  celu poprawiania spalania, 4 Paliwa, Paliwa ze  źródeł 
biologicznych, Preparaty wiążące do paliw stałych, Dodatki nieche-
miczne do  paliw zapobiegające powstawaniu osadów w  komorze 
spalania, Dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu 
w urządzeniach do spalania paliw kopalnych .

(111) 347159 (220) 2021 05 26 (210) 529389
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 21
(732) langeR agaTa PROgRessMaKeRs gRUPa sZKOlenIOWO 
DORaDCZa, stasi las (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mydlana Kwiaciarnia
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(540) 

(591) różowy, zielony, biały
(531) 05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Produkty z mydła, Kwiaty z mydła, 26 sztuczne kwiaty 
w bukietach, Kwiaty z mydła w bukietach .

(111) 347160 (220) 2021 06 01 (210) 529680
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) OVIKlInIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIklinika
(540) 

(591) biały, szary, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne w  za-
kresie badań medycznych, 44 Usługi w  zakresie badań lekarskich, 
Badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, Kliniki 
medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Po-
radnictwo medyczne, Badania medyczne, Usługi medyczne, Pomoc 
medyczna, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w  zakresie 
analiz medycznych, Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwali-
fikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem lu-
dzi, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka .

(111) 347161 (220) 2021 03 03 (210) 525462
(151) 2021 08 30 (441) 2021 05 17
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aRTeOMea
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, la-
kiery do  paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do  ust, anty-
perspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i  paski wybielające zęby, Preparaty do  pielęgnacji 
włosów, szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne za-
warte w  tej klasie, Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania 
i  ścierania, Środki stosowane w  praniu, w  tym środki wybielające, 
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w  tej klasie, Mine-
ralne dodatki do  żywności, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 

dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przezna-
czone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej .

(111) 347162 (220) 2021 04 22 (210) 527924
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 21
(732) shenzhen green Olive environmental Protection 
Technology Co ., ltd, shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gReen OlIVe
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21
(510), (511) 21 Miseczki, Zestawy do  przypraw, Pojemniki do  użytku 
domowego lub kuchennego, serwisy-zastawy stołowe, Zastawa stoło-
wa, inna niż noże, widelce i łyżki, naczynia na napoje, Wykałaczki, na-
czynia szklane do napojów, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty i szkła, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego .

(111) 347163 (220) 2015 01 20 (210) 437892
(151) 2021 09 30 (441) 2015 05 11
(732) MaRIe BRIZaRD WIne & sPIRITs POlsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCT of POlanD PReMIUM Krupnik VODKa Made from 
the finest varieties of grain and crystalline pure water, according 
to  tradition of  vodka production in  our distillery since 1846 
starogard gd TRRD 1846
(540) 

(591) brązowy, ciemnoczerwony, czarny, czerwony, jasnoszary, 
szary, zielony
(531) 03 .01 .14, 05 .01 .03, 05 .01 .06, 05 .01 .16, 24 .01 .09, 24 .01 .13, 
24 .01 .17, 24 .01 .18, 24 .01 .20, 25 .01 .15, 25 .01 .17, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 
27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 wódka .

(111) 347164 (220) 2015 05 04 (210) 442102
(151) 2021 10 12 (441) 2015 08 17
(732) KOMPanIa PIWOWaRsKa sPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) aD 1629 TysKIe BROWaRy KsIĄŻĘCe Pierwsze Zbiory
(540) 

(591) złoty, brązowy
(531) 02 .01 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .11 .15, 26 .02 .03, 
26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa .

(111) 347165 (220) 2016 11 07 (210) 463611
(151) 2021 10 13 (441) 2017 02 06
(732) MaRTOM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świdnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaRTOM
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 10 .03 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .11 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 czasopisma, dzienniki, książki, 35 tworzenie i  admi-
nistrowanie stron internetowych, aukcje publiczne, reklama za  po-
średnictwem sieci komputerowej, w  tym Internetu, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, sprzedaż detaliczna i  hurtowa artykułów gospodarstwa 
domowego, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów RTV, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa artykułów biurowych, sprzedaż detaliczna i hur-
towa akcesoriów telefonicznych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa ak-
cesoriów komputerowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów 
motoryzacyjnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów fotogra-
ficznych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa akcesoriów zoologicznych, 
sprzedaż detaliczna i  hurtowa akcesoriów sportowych, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa akcesoriów turystycznych, sprzedaż detaliczna 
i  hurtowa akcesoriów dla dzieci, sprzedaż detaliczna i  hurtowa ak-
cesoriów kosmetycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów 
spożywczych, badania biznesowe, sprzedaż detaliczna i  hurtowa 
akcesoriów tekstylnych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa akcesoriów 
obuwniczych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa akcesoriów samocho-
dowych, 42 tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich infor-
matycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
tworzenie i  utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 
przez Internet, aukcje internetowe, administrowanie stronami kom-
puterowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, administrowanie sieciami 
komputerowymi, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie da-
nych komputerowych do baz danych  .

(111) 347166 (220) 2016 12 19 (210) 465333
(151) 2021 10 13 (441) 2018 08 06
(732) TeRg sPÓłKa aKCyJna, Złotów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) setti

(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 24 .13 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia 
i  sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące 
do użytku domowego, pralki, maszyny i urządzenia do polerowania 
do  użytku domowego, elektryczne, maszyny i  urządzenia do  prze-
twarzania i  przygotowywania żywności i  napojów, szatkownice 
do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, 
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, suszarki, wirówki, suszarko-wirówki do  celów domowych, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności, elek-
tryczne szatkownice do warzyw, elektryczne maszynki do siekania, 
kuchenne urządzenia elektryczne, narzędzia ręczne elektryczne 
do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych kla-
sach, kuchenne urządzenia elektrotechniczne, odkurzacze, prasow-
nice elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne ma-
szynki do  mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne 
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektrycz-
ne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, 
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silni-
kiem elektrycznym, mianowicie: do obróbki i przetwórstwa, zamiata-
jące, czyszczące, myjące, piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzą-
ce, do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, 
opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia 
i  przyrządy ogrodnicze i  do  trawników, urządzenia i  przyrządy 
ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodniczego, narzę-
dzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły ogrodnicze, matryce 
drukarskie, automaty sprzedające, maszyny i urządzenia ogrodnicze, 
zasadzarki (urządzenia do  sadzenia), opryskiwacze jako maszyny, 
szczotki elektryczne i/lub sterowane elektrycznie ( części maszyn 
ogrodniczych, części, akcesoria i  pojedyncze elementy do  wymie-
nionych towarów, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkow-
nice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, przybory do  higieny i  pielęgnacji urody, elek-
tryczne maszynki do  golenia i  strzyżenia, narzędzia ogrodnicze 
o napędzie ręcznym, artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w in-
nych klasach, mianowicie narzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane 
ręcznie, miedzy innymi noże, nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, 
narzędzia do sadzenia, pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu, 
zasadzarki, ręczne urządzenia do  sadzenia, ręcznie obsługiwane 
opryskiwacze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
nych towarów, 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geo-
dezyjne, fotograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, apara-
tura i  urządzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii elek-
trycznej, power banki (banki energii jako urządzenia, w  tym 
przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do  przetwarzania danych (pomocnicze elementy maszyn 
i urządzeń do przetwarzania danych), komputery, akcesoria kompu-
terowe (elementy pomocnicze do komputerów), urządzenia do ga-
szenia ognia, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable elek-
tryczne, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, 
listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, uchwyty i  listwy 
rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzch-
niach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem na-
pięcia, akcesoria instalacyjne dla urządzeń dla sprzętu do komunika-
cji, dla urządzeń informatycznych, i telekomunikacji, do zastosowania 
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, osprzęt elek-
tryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, peryferyjne urządze-
nia komputerowe, urządzenia peryferyjne do  odtwarzania danych, 
klawiatury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo, 
oprogramowanie komputerowe do  edycji tekstu, oprogramowanie 
narzędziowe, ładowarki do  baterii, ładowarki przenośne do  użytku 
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z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumu-
latorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefo-
ny przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony 
samochodowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na te-
lefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony 
komórkowe do użytku w pojazdach, sprzęt do komunikacji, urządze-
nia do  komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-
-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do  namierzania celu i  kartograficzne, urządzenia gPs, urządzenia 
systemu gPs, urządzenia nawigacyjne gPs, błyskowe żarówki, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów ., 10 inhala-
tory, 11 urządzenia do  oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w  wodę 
oraz instalacje sanitarne, urządzenia do  podgrzewania, chłodzenia 
i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i  zamrażania, ekspresy do  kawy, elektryczne, filtry do  kawy, elek-
tryczne, czajniki elektryczne, podgrzewacze do potraw, elektryczne 
garnki do  podawania potraw, frytkownice elektryczne, kuchenny 
sprzęt elektryczny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, 
lodówki, instalacje do  kąpieli, osprzęt do  wyłapywania i  usuwania 
odpadków do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymienio-
nych urządzeń, instalacje sanitarne, części i  akcesoria do  instalacji 
sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, elektryczne lampy, 
urządzenia i  przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne do  ob-
róbki, gotowania, podgrzewania, chłodzenia żywności i  napojów, 
elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, systemy i maszy-
ny do nawadniania ogrodniczego, formy do wypieku ciast elektrycz-
ne ( urządzenia ), części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie-
nionych towarów, 12 Pojazdy i  środki transportu pojazdy 
jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, ro-
wery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, ro-
wery, rowery wyposażone w  silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki 
do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem 
lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, śnieżne, skutery do trans-
portu, skutery sterowane elektrycznie, skutery sterowane elektrycz-
nie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego 
wyposażone w  silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle 
do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria 
do rowerów ( części), akcesoria do skuterów ( części), części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 16 artykuły i ma-
teriały piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamo-
we, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, 
broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, na-
klejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysun-
ki, koperty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe 
ozdoby, arkusze i  materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania 
nie ujęte w innych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania pa-
pierowe i/lub z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety cza-
sopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pakowa-
nia z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe 
produkty papierowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nie-
elektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, arty-
kuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory 
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospo-
darstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, narzędzia kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne ob-
sługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, blendery 
nieelektryczne, skrobaczki do  użytku domowego, podstawki pod 
żelazka do  prasowania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elek-
tryczne szczoteczki do zębów i grzebieni, naczynia i przybory do ser-
wowania potraw, tace do podawania potraw, naczynia do gotowa-
nia, szczotki i artykuły szczotkarskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym: 
szczotki z możliwością podłączenia do węża dostarczającego wodę, 
szczotki do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki 
z pojemnikiem na detergent, szczotki elektryczne do użytku ogrod-
niczego, sprzęt ogrodowy do  sprzątania, czyszczenia, rękawice 
ogrodnicze, części, akcesoria i  pojedyncze elementy do  wyżej wy-
mienionych towarów, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku 
z  zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i  zabawki, artykuły 
sportowe i  gimnastyczne, części, akcesoria i  pojedyncze elementy 

do  wymienionych towarów, urządzenia rozrywkowe i  do  gier 
do  użytku z  zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i  zabawki, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej, w  sklepach stacjonarnych, sprzedaż w  sieci handlowej 
i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy, 
usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, 
sprzedaż katalogowa następujących towarów: sprzęt RTV i agD, tele-
wizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zestawy kina 
domowego z  DVD w  formacie zapisu optycznego, kina domowe 
z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagło-
śnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze 
MP3, odtwarzacze MP4,Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, 
słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące / 
głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ła-
dowarki, kable, kable aV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym 
do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, projektory, ekrany 
projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do  projektorów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
akcesoria komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, telewizory, 
radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do  zastoso-
wania w  elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza 
elektryczne, przewody audio video, kable i  przewody do  przesyłu 
i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, 
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, 
akcesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządzenia elektroniczne, 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych i  komunikacyjnych, 
sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawia-
tury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostę-
pu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji 
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędzio-
we, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefona-
mi, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, te-
lefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony 
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony sa-
mochodowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na te-
lefony, telefony zasilane energią, telefony z  potrójnym pasmem 
częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, tele-
fony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii in-
formacyjnej i  audiowizualne, sprzęt do  komunikacji, urządzenia 
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namie-
rzania celu i  kartograficzne, urządzenia gPs, urządzenia systemu 
gPs, urządzenia nawigacyjne gPs, błyskowe żarówki, części, akceso-
ria i  pojedyncze elementy do  wymienionych towarów, urządzenia 
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instala-
cje i  urządzenia do  chłodzenia i  zamrażania, lodówki, zamrażarki, 
pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazo-
we, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuch-
ni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, ak-
cesoria i  pojedyncze elementy do  kuchni i  kuchenek, piekarniki, 
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, oka-
py, okapy szafkowe i  podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy prze-
lewowe, frytkownice, grille, kombiwary i  parowary, krajalnice, ma-
szynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki elektrycz-
ne, opiekacze i  sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, 
sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do  cytrusów, wy-
piekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzę-
dzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akceso-
ria do  golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp, prostow-
nice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do włosów, suszarko 
lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu 
dekoracyjne i  użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i  uzupeł-
niające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biu-
rowych, środki do urządzeń agD do czyszczenia, konserwacji, pielę-
gnacji, urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej 
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się 
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i agD, urzą-
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dzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządze-
nia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z dru-
karką atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje 
kopiarki, faksu i skanera z drukarką laserową, alkomaty, deski do pra-
sowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki kon-
wektorowe, maszyny do  szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące 
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klima-
tyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, środki do praso-
wania, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akcesoria 
komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze 
do notebooków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebo-
oki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebo-
oków, etui na tablety, monitory, monitory leD, monitory lCD, drukar-
ki, drukarki i  urządzenia biurowe, drukarki laserowe, niszczarki, 
laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, oprogramo-
wanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmi-
sji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośniki, danych nagrane 
i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, 
myszy jako akcesoria komputerowe, podkładki pod mysz, głośniki, 
joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde 
zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofo-
ny, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, 
DVD, optyczne, przewody komputerowe i adaptery, części kompute-
rowe, joysticki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy 
pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, kon-
sole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty foto-
graficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, 
aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy 
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, 
pokrowce, statywy, kamery cyfrowe, akcesoria do  kamer, kamery 
sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt 
i  urządzenia do  nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, łado-
warki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wide-
orejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słu-
chawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, 
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, 
smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, apa-
raty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewo-
dowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia 
do porozumiewania się na odległość, nawigacje samochodowe, apa-
raty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie do tele-
fonów, karty sim, karty telefoniczne do  telefonów komórkowych, 
plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekre-
acji, urządzenie i  sprzęt do  ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy 
i  środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin-
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szo-
sowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagaż-
niki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi 
jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik lub bez, 
skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako 
skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu 
osobowego wyposażone w  silnik lub nie, motorowery, motocykle, 
motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, 
akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria i poje-
dyncze elementy do  wymienionych towarów, sportowe akcesoria 
zimowe, ekspanderym, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, ze-
garki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remonto-
wych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akce-
soria do  myjek ciśnieniowych, akcesoria do  ogrodu, glebogryzarki, 
konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, ko-
siarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i  przyrządy pomiarowe, 
świetlówki kompaktowe, żarówki leD, żarówki, taśmy, urządzenia 
i  sprzęt 3D, programy i  oprogramowania 3D, dyski optyczne, DVD, 
akcesoria, pojedyncze elementy i części do wymienionych towarów, 
narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, ostrza, w tym ma-
szynki do  golenia, maszynki do  strzyżenia, urządzenia i  przyrządy 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia i  przyrządy 
do  przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, ste-
rowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne 

nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termome-
try nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary do, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w  wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia 
klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, 
elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie  do  celów leczniczych, 
czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o  napędzie innym niż ręczne, elek-
tryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospo-
darstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt 
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, 
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, 
skrobaki, szczotko-skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do sie-
kania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne 
szczoteczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa 
domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, 
wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, 
roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do  przygotowy-
wania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, 
otwieracze do puszek nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny 
i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i  ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty che-
miczne, w  tym preparaty chemiczne do  powierzchniowego mycia 
pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia 
samochodowa, płyny eksploatacyjne do  samochodów, płyny 
do  spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty 
chemiczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów 
samochodowych, odmrażacze do  zamków, gry, zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry kom-
puterowe, urządzenia rozrywkowe i  do  gier do  użytku z  zewnętrz-
nym ekranem lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elemen-
ty do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, walizy, 
walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i  kaletnicze, 
odzież, odzież ochronna i  sportowa, buty, nakrycia głowy, towary 
z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektronicz-
ne usługi handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  celów reklamo-
wych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, 
promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub rekla-
mowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne 
prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni-
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej for-
my, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, po-
kazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, mate-
riałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym 
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospo-
darczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za po-
średnictwem mediów, obsługa w zakresie handlu za pomocą poczty 
elektronicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promo-
cyjnych i  aukcji, obsługa programów lojalnościowych, programów 
promocyjnych i  aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów 
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji 
handlowych i  gospodarczych, promocja sprzedaży na  rzecz osób 
trzecich, prezentowanie towarów w  mediach dla celów sprzedaży 
oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą glo-
balnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowi-
zualnych i  multimedialnych prezentacji do  wykorzystania w  rekla-
mie, kompilacja i  systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazo-
wej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, 
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poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, zarządzanie w działal-
ności handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie 
i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakre-
sie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsulta-
cyjne, doradcze w  zakresie wymienionych usług, informacja o  wy-
mienionych usługach .  .

(111) 347167 (220) 2017 07 28 (210) 474712
(151) 2021 10 12 (441) 2018 05 07
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaIna WĘDlIn nature
(540) 

(591) niebieski, biały, zielony, szary
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny .

(111) 347168 (220) 2017 07 28 (210) 474730
(151) 2021 10 12 (441) 2018 05 07
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aril carski szmaragd
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświe-
żające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i  oczyszczające powie-
trze .

(111) 347169 (220) 2017 07 28 (210) 474731
(151) 2021 10 12 (441) 2018 05 07
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aril królewski rubin
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświe-
żające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i  oczyszczające powie-
trze .

(111) 347170 (220) 2017 07 28 (210) 474733
(151) 2021 10 12 (441) 2018 05 07
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) madero
(510), (511) 30 przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, chutney 
i pasty, sosy, chrzan, ketchup, musztarda .

(111) 347171 (220) 2017 08 31 (210) 475984
(151) 2021 10 26 (441) 2018 08 06
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanO

(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 05 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 bułka tarta, pieczywo chrupkie, wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze .

(111) 347172 (220) 2017 12 18 (210) 480234
(151) 2021 09 30 (441) 2018 04 30
(732) Passa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, łańcut (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Majestic
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .18
(510), (511) 30 cukierki, pakowane ciastka suche i biszkopty z galaret-
ką, pakowane wafle suche z nadzieniem .

(111) 347173 (220) 2018 05 09 (210) 485758
(151) 2021 10 07 (441) 2018 09 17
(732) lIPID sysTeMs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VITa-D-lIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty witaminowe do  celów leczniczych i  prozdrowotnych, pre-
paraty mineralne do celów leczniczych i prozdrowotnych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych i prozdrowotnych, suplementy diety .

(111) 347174 (220) 2019 01 15 (210) 494772
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) PeRła-BROWaRy lUBelsKIe sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIlK sTOUT PeRła PIWO ZIMOWe
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty
(531) 29 .01 .14, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 24 .01 .03, 05 .01 .10
(510), (511) 32 piwo, napoje słodowe .
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(111) 347175 (220) 2019 02 25 (210) 496356
(151) 2021 10 26 (441) 2019 04 15
(732) BCasT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DaBCasT
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i  odbiorcza do  nadawania radio-
wego, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy 
komputerowe, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, platformy opro-
gramowania komputerowego, programy komputerowe do  użycia 
w telekomunikacji, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, 
urządzenia do  transmisji, zespoły nadawcze [telekomunikacja], an-
teny, urządzenia do  łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe 
urządzenia komunikacyjne do  transmisji treści multimedialnych, 
anteny radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych, 
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny jako 
urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia 
telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urzą-
dzenia do  przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządze-
nia i  przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne 
do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia do nagry-
wania do  nośników dźwięku i  obrazu, urządzenia do  rejestrowania 
dźwięku, sprzęt do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obra-
zu, nadajniki cyfrowe,-z wyłączeniem wymienionego powyżej opro-
gramowania komputerowego w  zakresie jego użycia w  usługach 
finansowych, 37 naprawa i  konserwacja sprzętu komputerowego 
do  urządzeń przetwarzających dane, udzielanie informacji zwią-
zanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń telekomu-
nikacyjnych, konserwacja i  naprawa sieci, urządzeń i  przyrządów 
telekomunikacyjnych, montaż i  naprawa anten, instalacja, konser-
wacja i  naprawa sprzętu komunikacyjnego, konserwacja urządzeń 
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i  naprawa sprzętu 
komputerowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo 
w  zakresie telekomunikacji, informacja o  telekomunikacji, łączność 
poprzez sieci komputerowe i  dostęp do  Internetu, przesyłanie in-
formacji tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, przesyłanie 
informacji, transmisja, w  tym cyfrowa, danych, dźwięku i  obrazu, 
także przez radio, telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter 
i elektronicznie, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością 
bezprzewodową i  sprzętem do  łączności bezprzewodowej, usługi 
łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunika-
cyjne świadczone w  oparciu o  Internet, usługi telekomunikacyjnej 
sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania informacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, transmisja 
danych, przesyłanie informacji cyfrowych, przekazywanie informacji 
za pomocą radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomo-
ści, przesyłanie informacji drogą online, usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne dotyczą-
ce telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z  wykorzystaniem 
radiowych sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci 
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybu-
cji danych, usługi w zakresie transmisji i odbiory danych za pomocą 
środków telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi tele-
komunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i porta-
li w  Internecie i  innych mediach, transfer cyfrowy danych, cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja programów 
telewizyjnych i  radiowych za  pośrednictwem sieci kablowych lub 
bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe,-wszystkie wymie-
nione powyżej usługi nie dotyczą oraz nie są związane z usługami 
finansowymi, 42 badania i  konsultacje w  zakresie projektów tech-
nicznych, doradztwo radiowo-techniczne, doradztwo w  zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z  opro-
gramowaniem do  systemów komunikacyjnych, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja i utrzymanie programów komputerowych, inżynieria tech-
niczna, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania i  sprzę-
tu do  przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania 

i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicz-
nych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i techno-
logiczne, usługi projektowania i  planowania dotyczące sprzętu te-
lekomunikacyjnego, usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie audytu i analizy systemów informatycznych i opro-
gramowania komputerowego, Platforma jako usługa [Paas], projek-
towanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, analiza sygnałów 
telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sprzę-
tu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów i oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania do opracowywa-
nia stron internetowych, monitoring systemów sieciowych, doradz-
two techniczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi monitorowania 
systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie apa-
ratury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, 
usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania 
danych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, wypoży-
czanie oprogramowania użytkowego, usługi doradcze i informacyj-
ne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego,-wszystkie wymienione powyżej usługi nie dotyczą 
oraz nie są związane z usługami finansowymi .

(111) 347176 (220) 2019 08 01 (210) 503030
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 21
(732) DRZeWIeCKa lIDIa asTeR lI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aster lI .
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 26 .11 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 berety, chusty, getry, kamizelki, kapelusze, koszule, 
mundury, nakrycia głowy, peleryny, obuwie plażowe, obuwie, odzież, 
okrycia wierzchnie, podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, stani-
ki, swetry, sukienki, szelki, szaliki, trykoty, woalki, krawaty, bandany 
na  szyję, 35 agencje reklamowe, badania rynku, doradztwo w  za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, marketing, 
wyceny handlowe, wystawy w  celach handlowych i  reklamowych, 
pokazy towarów, public relations, księgowanie kosztów, 45 usługi 
w zakresie mediacji, arbitrażu, własności intelektualnej, wypożycza-
nie odzieży, sprawy sporne .

(111) 347177 (220) 2019 11 26 (210) 507190
(151) 2021 10 05 (441) 2019 12 30
(732) MaJeWsKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Deynn BeaUTy
(510), (511) 3 dezodoranty do  ciała [wyroby perfumeryjne], kremy 
perfumowane, perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, per-
fumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do  ciała, woda perfu-
mowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i  płyny do  pielęgna-
cji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki 
do ust, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, 
etui na  szminkę, eyelinery, eyelinery w  ołówku, fluid do  makijażu, 
kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, kolorowe kosmetyki 
do  oczu, kompaktowe kosmetyki do  makijażu, korektor do  twarzy, 
kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust, 
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, pa-
lety cieni do powiek, prasowany puder do twarzy, produkty koloro-
we do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy, 
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, 
kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji 
ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła w pły-
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nie do  kąpieli, peelingi złuszczające do  stóp, peelingi złuszczające 
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod 
prysznic, aromatyczne olejki do  kąpieli, kule do  kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami i  barwnikami, musująca piana do  kąpieli, 
mydło do  kąpieli, olejek do  kąpieli, perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpie-
li, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp 
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje 
do  wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetycz-
ne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy 
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetycz-
ne do  ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy 
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki 
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększają-
ce do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk 
i ciała, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, 
mus do  pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do  twarzy, nielecz-
nicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki 
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn 
do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, pły-
ny do  golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do  sa-
moopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, 
serum do  twarzy do  celów kosmetycznych, preparaty złuszczające 
do  pielęgnacji skóry [peelingi], sole do  kąpieli, szminki w  kremie 
do ust, toniki do skory, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kre-
my do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam do włosów, 
kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do wło-
sów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki 
pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do stylizacji wło-
sów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, prepa-
raty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, serum do włosów, szampony do włosów, szampony z odżyw-
ką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfu-
mowane, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutycz-
ne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory 
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania 
makijażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, 
dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki my-
dła, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, fla-
kony na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki 
do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki 
do  rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do  eyelinerów, pędzel-
ki do  makijażu, pędzelki do  ust, pojemniki na  kosmetyki, przybory 
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelingu, roz-
pylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, szczo-
teczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, artykuły porcelanowe dla 
celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne 
pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, szkło ozdobne, pojemniki na  pędzelki, szczotki do  włosów, 
szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki 
wykonane z  materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielowe, 
35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż 
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosme-
tyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące 
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje do-
tyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, salo-
ny piękności, udzielanie informacji o  urodzie, udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skory, usługi doradztwa dotyczącego makija-
żu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w  zakresie makijażu, usługi 
kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure 
i pedicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji 
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi 

spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skó-
ry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w  zakresie porad 
kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi 
wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi 
zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetycz-
ne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pie-
lęgnacji urody .

(111) 347178 (220) 2020 02 19 (210) 510361
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) DeRUs KaROlIna, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTleT sKneRUs
(540) 

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .22, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: nowego i powystawo-
wego sprzętu RTV oraz agD, nowych i powystawowych mebli oraz 
mebli ogrodowych, nowego i powystawowego sprzętu sportowego, 
nowych i powystawowych elementów wystroju wnętrz i akcesoriów 
domowych, nowych i  powystawowych akcesoriów samochodo-
wych, nowej i powystawowej odzieży, nowych i powystawowych ak-
cesoriów dla dzieci i niemowląt, nowych i powystawowych zabawek .

(111) 347179 (220) 2020 03 07 (210) 511178
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 07
(732) PIsZCZÓR DOROTa agRO-TeChMa,  
Koźmin Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) agROTeChMa
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, pojazdy lądowe o napędzie elektrycz-
nym, ciągniki rolnicze, kabiny do ciągników rolniczych i kombajnów, 
kabiny do wózków widłowych, koła pojazdów lądowych, ogumienie 
do ciągników i maszyn rolniczych, silniki do pojazdów lądowych, cią-
gników rolniczych, części składowe mechanizmów sprzęgania i na-
pędu ciągników, szyby hartowane do  pojazdów, szyby hartowane 
do ciągników rolniczych .

(111) 347180 (220) 2020 03 16 (210) 511555
(151) 2021 10 04 (441) 2021 06 07
(732) gROWTh DesIgne sTUDIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) renders
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamy graficznej, 42 renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów) .

(111) 347181 (220) 2020 03 24 (210) 511822
(151) 2021 10 26 (441) 2020 06 01
(732) sOKOłÓW s .a ., sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 WĘDlIny z BORÓW gRUPa sOKOłÓW
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(540) 

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 05 .01 .01, 05 .01 .07, 05 .01 .10, 05 .01 .16, 26 .04 .06, 26 .04 .07, 
26 .11 .12, 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .09
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami .

(111) 347182 (220) 2020 03 24 (210) 511823
(151) 2021 10 26 (441) 2020 06 01
(732) sOKOłÓW s .a ., sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW eKO UCZTa DRÓB PReMIUM Filety z  kurczaka 
WyPRODUKOWanO BeZ sTOsOWanIa gMO BeZ anTyBIOTyKÓW 
Z WOlnegO WyBIegU
(540) 

(591) czerwony, żółty, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
beżowy
(531) 03 .07 .03, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, drób, wyroby z mięsa, wyroby garma-
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami .

(111) 347183 (220) 2020 05 07 (210) 513234
(151) 2021 10 05 (441) 2021 06 14
(732) BRasUŃ KaTaRZyna, grzybiany (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Portofino aUThenTIC ITalIan FOOD
(540) 

(591) granatowy, niebieski, czerwony
(531) 29 .01 .12, 01 .15 .24, 18 .03 .21, 26 .03 .01, 26 .03 .06, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .06, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11

(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracji, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w  restauracjach, zapewnienie żywności i  napojów 
w restauracjach .

(111) 347184 (220) 2020 06 10 (210) 514671
(151) 2021 10 13 (441) 2021 02 22
(732) establecimiento las Marias s .a .C .I .F .a ., Buenos aires (aR)
(540) (znak słowny)
(540) sIła DŻUnglI
(510), (511) 30 yerba mate, napoje na bazie yerba mate, herbata, na-
poje na bazie herbaty, napary ziołowe .

(111) 347185 (220) 2020 07 07 (210) 515703
(151) 2021 10 27 (441) 2021 01 04
(732) BIelenDa KOsMeTyKI naTURalne  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya BOTanIC ReTInOl
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do  celów kosmetycznych, mleczka 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów ko-
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per-
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, pomady do  celów kosmetycznych, środki do  czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie-
li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne 
i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz do  ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do  makijażu i  do  demakijażu, kosmetyki upięk-
szające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, produkty 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi .

(111) 347186 (220) 2020 07 17 (210) 516243
(151) 2021 10 14 (441) 2021 06 28
(732) FaKTUROWnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) fakturownia
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do  pobrania, aplikacje 
biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplika-
cje do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, pobieralne 
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne 
aplikacje na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, 
oprogramowanie komputerowe do  użytku jako interfejs progra-
mowania aplikacji (aPI), 35 księgowość, fakturowanie, sporządza-
nie faktur, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, rachunkowość, 
wystawianie rachunków, skomputeryzowana rachunkowość, ra-
chunkowość komputerowa, 42 administracja serwerów, aktualizacja 
i  konserwacja oprogramowania i  programów komputerowych, ak-
tualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy sys-
temów komputerowych, badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzi-
nie programów i oprogramowania komputerowego, diagnozowanie 
błędów w  oprogramowaniu komputerowym, digitalizacja doku-
mentów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne dotyczące 
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane 
z  instalacją i  konserwacją oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w  dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradz-
two w  dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo 
w  zakresie komputerowych programów baz danych, dostarczanie 
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa 
i  serwis oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie języków komputerowych, 
opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie projek-
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tów technicznych w  dziedzinie sprzętu i  oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [saas], pisanie oprogramo-
wania komputerowego, programowanie komputerowe w  zakresie 
systemów do  przetwarzania i  przesyłania danych, projektowanie 
kodów komputerowych, projektowanie, opracowywanie i wdrażane 
oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących pro-
gramów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących pro-
gramowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, 
konsultacyjnych i  doradczych w  zakresie oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i  utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi 
doradztwa informatycznego, usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania jako usługi [saas], usługi inżynieryjne w zakresie programo-
wania komputerowego, usługi konsultacyjne i  informacyjne 
w  zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usłu-
gi projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie po-
mocy technicznej i  konserwacji oprogramowania komputerowego, 
wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu kom-
puterowym, wynajem programów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego .

(111) 347187 (220) 2021 06 11 (210) 530179
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) łUgIeWICZ KOnRaD, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BRUnO
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .04 .04
(510), (511) 25 szelki, Paski [odzież], 26 Zapięcia do  szelek, Klamry 
do pasków .

(111) 347188 (220) 2021 02 19 (210) 524988
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) ZIeleŹnICKI PaTRyK sTReTCh COnCePT, głosków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sc stretchconcept
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych rozcią-
gliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, Folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, 
Tworzywa sztuczne do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pę-
cherzykami powietrza do  pakowania lub zabezpieczania w  trans-
porcie, Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pa-
kowania, Folie do  pakowania próżniowego, Opakowania z  folii 
z  polipropylenu i  polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z  nadru-
kiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, Torebki polietyle-
nowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania 
na żywność, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania 
opakowania, Torby z  tworzyw sztucznych do  koszy na  śmieci, Tor-
by reklamowe z  nadrukiem, Worki z  tworzyw sztucznych na  odpa-
dy, Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma samoprzylepna, 17 
Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie do ściółkowania, Folie winy-
lowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Folie 

z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, Folie polipropylenowe, inne niż do zawi-
jania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub 
pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 
Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Folie polie-
strowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie z tworzyw sztucz-
nych do użytku w leśnictwie, Folie wodoodporne z tworzyw sztucz-
nych [inne niż do pakowania], Folie elastyczne z tworzyw sztucznych 
inne niż do pakowania, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawi-
jania lub pakowania], Folie z  tworzyw sztucznych do  wypełniania 
i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Taśma klejąca 
opakowaniowa, Taśma samoprzylepna do opakowań, Taśma masku-
jąca do celów przemysłowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone 
do oklejania, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo 
i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, 
folie termokurczliwe do izolacji .

(111) 347189 (220) 2021 02 19 (210) 524989
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) ZIeleŹnICKI PaTRyK sTReTCh COnCePT, głosków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agroconcept
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych rozcią-
gliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Two-
rzywa sztuczne do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęche-
rzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, 
Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pakowania, 
Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z folii z polipropylenu 
i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku, 
z  zamknięciem, z  uchwytem, Torebki polietylenowe z  nadrukiem, 
Opakowania z  tworzyw sztucznych, Opakowania na  żywność, Tor-
by z  folii bąbelkowej do  pakowania, Torby z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania opakowania, 
Torby z  tworzyw sztucznych do  koszy na  śmieci, Torby reklamowe 
z nadrukiem, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo 
i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, 
Worki z tworzyw sztucznych na odpady, Taśma klejąca, Taśma klejąca 
pakowa, Taśma samoprzylepna, 17 Folie maskujące, Folie izolacyjne, 
Folie do ściółkowania, Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw 
sztucznych [półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych nie do pako-
wania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie 
polipropylenowe, inne niż do  zawijania lub pakowania, Folie poli-
etylenowe [inne niż do  zawijania lub pakowania], Folie z  tworzyw 
sztucznych do  użytku w  ogrodnictwie, Folie celulozowe [inne niż 
do pakowania lub zawijania], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania 
lub pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, 
Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], 
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Biode-
gradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Fo-
lie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie 
z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne niż do za-
wijania], Taśma maskująca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma 
samoprzylepna do opakowań, Taśma maskująca do celów przemy-
słowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, Kształtki 
z tworzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie z folii i ar-
kuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, Folie termokurczliwe 
do izolacji .

(111) 347190 (220) 2021 05 05 (210) 528488
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 07
(732) KIeRUs łUKasZ WyDaWnICTWO KOBIeCe, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nIegRZeCZna KOleKCJa
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(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 02 .09 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda perfu-
mowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji 
ciała, cienie do powiek, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kremy 
kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki 
do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy 
do  rąk, kremy po  twarzy, kremy do  ciała, maseczki do  twarzy, ma-
sła do ciała, 9 ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 14 amulety, 
bransoletki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, pierścionki, zawieszki, 
16 afisze, plakaty reklamowe, broszury, etykiety z  papieru lub kar-
tonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, czasopisma, nalepki, 
naklejki, ulotki, ulotki reklamowe, zakładki do książek, 21 Kubki, 30 
Czekolada, 35 Prezentacja produktów w  mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, reklama, reklama on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie książek, usługi sprzedaży hurtowej w  zakre-
sie książek, 41 Publikowanie książek i recenzji, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie audiobooków, or-
ganizowanie fanklubów, organizowanie i prowadzenie konferencji .

(111) 347191 (220) 2021 07 05 (210) 531106
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) sFInKs POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Zalesie górne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMaCZnIe i sZyBKO
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 03 .05 .01, 03 .05 .24, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .11 .01, 
26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, Burgery wa-
rzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Buliony, Chipsy ziemniacza-
ne, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Czipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery owocowe, Dipy, 
Dżemy, Drób, Dziczyzna, Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka, 
Frytki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z  mięsa, gotowe posiłki składające się 
głównie z  owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie 
z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe pro-
dukty z warzyw, guacamole [pasta z awokado], gulasze, hamburge-
ry, hummus [pasta z ciecierzycy], Indyk pieczony, Jagnięcina pieczo-
na, Jaja ptasie i produkty z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości 
tłuszczu, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cieście, Kiełba-
sy, Klopsiki drobiowe, Knedle ziemniaczane, Kotlety rybne, Kotlety 
sojowe, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, Krokiety, Krokiety rybne, 
Krokiety z  kurczaka, Krokiety z  łososia, Marmolady owocowe, Ma-
ślanka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mię-
sne, Mięso i wędliny, Mleczne produkty, Mleko, Mleko zsiadłe, nabiał 
i  substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje z  jogurtu, napoje 
na  bazie owsa [substytuty mleka], napoje na  bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, napoje sporządzone z mleka, napoje z pro-
duktów mlecznych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety, 

Paluszki rybne, Paluszki serowe, Pasty mięsne (w tym pasztety, sma-
lec), Pasty rybne, Pasty warzywne, Pasty z  owoców morza, Pasty 
z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasztet mięsny, Pasztet warzyw-
ny, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczone kasztany, Pieczony 
drób, Pierożki na  bazie ziemniaków, Pikle, Placki smażone, Placki 
ziemniaczane, Podroby, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone 
owoce, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Posiłki gotowane skła-
dające się głównie z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe 
składające się głównie z  warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne 
w  formie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z  indyka, Pro-
dukty z  jagnięciny, Produkty z  owoców morza, Przekąski na  bazie 
mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie 
warzyw, Przekąski na  bazie tofu, Przekąski na  bazie soi, Przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemniaków, Prze-
kąski z owoców, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory twarożko-
we, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owoce 
morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki gotowe do spo-
życia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Pulpety [żywność], Pulpe-
ty drobiowe, Pulpety rybne, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka, Pu-
rée ziemniaczane, Ragout, Ratatouille, Roślinne substytuty mleka, 
Rośliny strączkowe przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, owoce morza 
i  mięczaki, nieżywe, salami, sałatki gotowe, sałatki podawane 
na przystawkę, sałatki owocowe, sałatki drobiowe, sałatka ziemnia-
czana, sałatki warzywne, sałatki z  roślin strączkowych, schłodzone 
desery mleczne, smażone mięso, steki wieprzowe, steki wołowe, 
steki z mięsa, steki z ryb, Ugotowane posiłki składające się głównie 
z kurczaka, Wędliny, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składają-
ce się głównie z dziczyzny, Zapiekanki [żywność], Zupy, Miękkie doj-
rzałe sery, sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery to-
pione, sery z  truflami, 30 artykuły spożywcze ze  zbóż, artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Babeczki, Bagietki, Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki energetyczne 
na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsiane, Batony czekolado-
we, Batony lodowe, Batony sezamowe, Batony zbożowe i  energe-
tyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkopty, Brownie [ciastka czekolado-
we], Budynie deserowe, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito, 
Cannelloni, Cappuccino, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy kukurydzia-
ne, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita, 
Chleb pitta, Chleb w  kształcie placków, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasta 
czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta droż-
dżowe z  nadzieniem z  warzyw, Ciasta drożdżowe z  nadzieniem 
z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta mrożone, Ciasta [słod-
kie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z kremem, 
Ciasteczka, Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto 
do pieczenia ciastek, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz 
mieszanki do  jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kru-
che, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, bato-
ny i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukier-
ki do  żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, Czekolada pitna, 
Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub w płynie, zawiera-
jące głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dania na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Dese-
ry z  muesli, Drób w  cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Drażetki 
[niemedyczne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bułeczki, Dziczyzna 
w cieście, eklerki, espresso, gofry, gorąca czekolada, gorąca kiełba-
ska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe ciasto na placki, goto-
we dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao 
i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe na-
poje kawowe, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 
produkty spożywcze w  postaci sosów, gotowe przekąski na  bazie 
zbóż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, grzanki, 
grzanki [sucharki], guma do żucia, guma do żucia bez cukru, ham-
burgery gotowane i  w  bułkach, hamburgery w  bułkach, herbata, 
herbata miętowa, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata 
mrożona, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herba-
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ta zielona, herbatniki, herbaty, herbaty ziołowe [napary], Jabłka 
w  cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mrożony [lody spożywcze], 
Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Karmelki [cukierki], Kasze, Kawa, 
Kawa bezkofeinowa, Kawałki ciast, Kleiste kuleczki ryżowe, Knedle, 
Koreczki, kanapeczki, Krakersy, Krówka (cukierek), Kruche ciastka 
(herbatniki), Kruche ciasto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, 
landrynki, lasagne, lizaki, lód, lody spożywcze, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i  sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby 
cukiernicze, lody na  patyku, lody włoskie, lody wodne [sorbety], 
Maca, Magdalenki, lukrowane ciasto, Makaron [ciasto], Makaron go-
towy, Makaroniki (ciastka), Makarony, Marcepan, Marynaty, Mięsne 
sosy, Mięso w cieście [gotowe], Mięso zapiekane w cieście, Mrożona 
kawa, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy (słodycze), nachos, 
naleśniki, nadziewane kanapki, napary ziołowe, napoje czekolado-
we, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje 
kawowe, napoleonki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, Opłatki, 
Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Płatki owsia-
ne, Owsianka, Ozdoby choinkowe [jadalne], Pączki, Paella, Paluszki 
chlebowe, Paszteciki, Pieczywa chrupkie, Pierniczki, Piernik, Pierożki 
ravioli, Pizza, Placki, Płatki śniadaniowe, Potrawy na bazie mąki, Po-
trawy składające się głównie z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Pralinki, 
Precelki, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski słone na  bazie mąki, 
Przekąski wieloziarniste, Przyprawy, Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty], 
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Ravioli [gotowe], 
Risotto, Rogaliki, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, sałatka z maka-
ronem, sajgonki, serniki, słodkie bułki, słodkie bułeczki typu muffin, 
słodycze [cukierki], solone wyroby piekarnicze, sorbety [lody], sosy, 
spaghetti i klopsy, sucharki, suche i płynne potrawy gotowe do je-
dzenia, głównie składające się z makaronów, suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, suflety deserowe, sushi, Świeża pizza, Świeże pa-
rówki w cieście, Świeże pierożki, syropy i melasa, szarlotka, Tapioka, 
Tarty (słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Trufle [wy-
roby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, yerba mate, Zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające rów-
nież mięso, ryby lub warzywa, Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami alkoholowymi 
(z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  mię-
sem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  deserami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  owocami morza, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słody-
czy, 39 Dostarczanie koszy upominkowych z  wybranymi towarami 
w  związku ze  szczególną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy 
zawierających żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Dostarcza-
nie wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności przez restaura-
cje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, Dostawa butelkowanej 
wody do domów i biur, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa 
wina, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowa-
nych do  spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie 
towarów na  upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności, 
Transport żywności w  warunkach chłodniczych, Usługi dostawcze, 
Usługi opakowywania i pakowania, Usługi przechowywania żywno-
ści, Usługi przechowywania w chłodniach, Usługi transportu żywno-
ści, Usługi w  zakresie dostarczania żywności, 41 Centra rozrywki, 
Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozryw-
kowe], edukacja [nauczanie], edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kul-
turalne, Imprezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja 

i prezentacja przedstawień na żywo, nauczanie, Organizacja i prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych na  żywo, Organizacja przyjęć, Organizo-
wanie koncertów muzycznych, Prowadzenie loterii, Rozrywka, 
Rozrywka interaktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna 
online, Usługi loterii, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Catering w kafeteriach szybkiej obsłu-
gi, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, 
Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, Ka-
feterie [bufety], hotelowe usługi kateringowe, Katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i na-
poje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, lodziarnie, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Oferowanie żywności i napojów 
w  bistrach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i  napojów w  kawiarenkach interneto-
wych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Ofe-
rowanie żywności i  napojów dla gości, Organizacja cateringu 
na  imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Porady doty-
czące przepisów kulinarnych, Przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restaura-
cje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów al-
koholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje 
w  obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i  napoje w  obiektach na  targi i  wystawy, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje 
w obiektach na zjazdy, Udostępnianie opinii na temat restauracji i ba-
rów, Udzielanie informacji w  zakresie barów, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi 
barów typu fast-food na wynos, Usługi barowe, Usługi cateringu spe-
cjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degu-
stacji i  imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się 
w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usłu-
gi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze w  zakresie 
przygotowania żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinar-
nej, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi herba-
ciarni, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarcza-
nia żywności i  napojów, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe 
obwoźne, Usługi kateringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, 
Usługi kawiarni, Usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyj-
ne łącznie z  wyszynkiem, Usługi snack-barów, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi w  zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi 
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Winiarnie, Zajazdy dla 
turystów, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 347192 (220) 2021 07 07 (210) 531268
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) sTOWaRZysZenIe InŻynIeRÓW DORaDCÓW 
I RZeCZOZnaWCÓW, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIDiR 1914
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .17, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 
24 .01 .03, 24 .01 .15, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 26 .11 .13, 
26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 26 .04 .09, 26 .03 .04, 26 .03 .05, 
26 .03 .06, 26 .03 .07
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  spor-
towe, 42 Usługi inżynieryjne, Usługi naukowe i  technologiczne, 45 
Usługi prawne .

(111) 347193 (220) 2021 07 09 (210) 531361
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) PaJa MIKOłaJ eRanIT, sochaczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eRanIT
(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 4 energia elektryczna, gaz ziemny .

(111) 347194 (220) 2021 05 07 (210) 528572
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) WÓJCIK MałgORZaTa, Celestynów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Onya
(510), (511) 10 Przyrządy terapeutyczne i  wspomagające przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, Medyczne przyrządy tera-
peutyczne, lampy ultrafioletowe do  celów medycznych, lampy 
emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do  użytku medycz-
nego, lampy UV do stosowania w medycynie, Maszyny do ćwiczeń 
do celów terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, Przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-reha-
bilitacyjnych, Ultrafioletowe (lampy-) do  celów medycznych, Urzą-
dzenia do  ćwiczeń fizycznych, do  użytku medycznego, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do  celów medycznych, Urządzenia do  ćwiczenia rąk 
do  użytku terapeutycznego, Urządzenia do  leczniczego wzmac-
niania mięśni, Urządzenia do  terapeutycznego wzmacniania ciała, 
Urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia do użyt-
ku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, Urządzenia do wzmac-
niania mięśni do  użytku w  rehabilitacji medycznej, Urządzenia po-
mocnicze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, Urządzenia 
terapeutyczne dla dzieci z  autyzmem, Urządzenia terapeutyczne 
i  pomocnicze dostosowane do  osób z  niepełnosprawnością, Urzą-
dzenia terapeutyczne dostosowane dla osób z  niepełnosprawno-
ścią, Urządzenia do  diagnostyki, badania i  kontroli, artykuły orto-
pedyczne, Filtry antywirusowe z  wymiennikiem ciepła do  użytku 
medycznego, Filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użyt-
ku medycznego, generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu 

terapii ozonem, gazowe urządzenia laserowe do leczenia medyczne-
go, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, lampy do ce-
lów medycznych [lecznicze], lasery do celów medycznych, Medycz-
ne urządzenia emitujące promieniowanie, Oświetlenie do  użytku 
medycznego, Przyrządy do leczenia światłem widzialnym, Urządze-
nia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia i instrumenty medyczne, 
11 Instalacje i  urządzenia do  uzdatniania powietrza, Dystrybutory 
powietrza, elektryczne promienniki ciepła [do  użytku domowego], 
elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, Oczyszczacze 
powietrza do noszenia na sobie, Urządzenia do cyrkulacji powietrza, 
Urządzenia do uzdatniania powietrza, elektryczne oprawy oświetle-
niowe, lampy elektryczne, lampy lecznicze, nie do celów medycz-
nych, Maszyny z  oświetleniem leD, Oświetlenie bezpieczeństwa 
zawierające czujnik na podczerwień, stojące lampy, sufitowe lampy 
wiszące, lampy UV nie do celów medycznych, 44 Optometria, Opie-
ka medyczna i zdrowotna, Rehabilitacja fizyczna, Terapia mowy i słu-
chu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi terapeutyczne .

(111) 347195 (220) 2020 10 01 (210) 518963
(151) 2021 11 02 (441) 2020 11 23
(732) BIURO PROJeKTÓW FInansOWyCh PROFIn  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MyV
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty na bazie si-
likonu do użytku osobistego, żele nawilżające do użytku osobistego, 
feromony do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu, 
podpaski dla kobiet, preparaty do  nawilżania pochwy, preparaty 
do ułatwiania stosunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy, 
środki farmaceutyczne działające na  narządy zmysłów, środki na-
wilżające do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki 
ułatwiające zbliżenie seksualne, wkładki higieniczne, żele do stymu-
lacji seksualnej, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
przyrządy, artykuły, urządzenia związane z  aktywnością seksualną, 
środki pomocnicze do  stymulacji seksualnej dla dorosłych, urzą-
dzenia i  przyrządy do  leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego i  organizacji 
przedsiębiorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, 
w  tym przez Internet, usługi konsultacyjne w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży prowadzonej 
za pomocą portali internetowych w związku z: akcesoriami seksual-
nymi, intymnymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrz-
nego i  wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 41 
organizowanie i  prowadzenie szkoleń edukacyjnych oferujących 
rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej ciała i psycho-
logii kobiecej, organizowanie i  prowadzenie konferencji, spotkań, 
warsztatów dla kobiet związanych z tematyką ich kobiecości, usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, 42 doradztwo w  projektowaniu stron 
internetowych, projektowanie i obsługa portali internetowych z in-
formacjami i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksu-
alności, praw, opracowywanie platform komputerowych, programo-
wanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie .

(111) 347196 (220) 2020 10 29 (210) 520149
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) MUsIeDlaK MagDalena PRZeDsIĘBIORsTWO 
ZaOPaTRZenIa MeDyCZnegO MUsMeDICa, Turka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +ORTIVO
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .13 .25, 24 .17 .25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym .
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(111) 347197 (220) 2020 05 29 (210) 514141
(151) 2021 06 02 (441) 2020 08 03
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-
UsłUgOWe nIK-POl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ruda Śląska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DelIssO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i  kontrolujące, urządzenia do  badań naukowych i  laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, sprzęt do nurkowania, magne-
sy, magnetyzery i  demagnetyzery, aparatura, urządzenia i  kable 
do  zastosowania w  elektryce, broń sieczna i  obuchowa, narzędzia 
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, podnośni-
ki, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchen-
nego, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materia-
łów, budowlane, do  naprawy i  konserwacji, ręczne przybory 
higieniczne i do pielęgnacji urody dla zwierząt, preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, preparaty do  dezodoryzacji 
i  oczyszczania powietrza, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, 
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa i materiały oświetlenio-
we, klejarki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do prze-
noszenia i  transportu, pompy, kompresory i  dmuchawy, maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, statuetki i dzieła sztuki z me-
tali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu 
i pakowania, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, drobne wyroby metalowe, płynne opatrunki w sprayu, płyny 
do  celów weterynaryjnych, krople do  oczu, wyposażone apteczki 
pierwszej pomocy, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i  aplikatory, farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, urządzenia ułatwiające przemieszcza-
nie się, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły do karmienia 
i smoczki, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty 
do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
urządzenia naukowe i  laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozcień-
czalniki i  zagęszczacze do  powłok, barwników i  tuszów, powłoki, 
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, żywice syntetyczne i nieprze-
tworzone, nawozy i  produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i  leśnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do  użytku w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, instrumenty mu-
zyczne, akcesoria muzyczne, trofea wykonane z metali szlachetnych, 
trofea powlekane metalami szlachetnymi, sznury modlitewne, szka-
tułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, srebrne dzieła sztuki, 
płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, pudełka z metali szla-
chetnych, puchary z  metali szlachetnych, paciorki do  medytacji, 
ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdobne breloczki 
do  kluczy wykonane z  metali szlachetnych, odznaki pamiątkowe, 
monety, dzieła sztuki z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane 
ze złota emaliowanego, dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowa-
nego, dzieła sztuki wykonane z  kamieni szlachetnych, bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], bibeloty z brązu, artykuły ozdobne [ozdo-
by lub biżuteria] do  użytku osobistego, posągi i  figurki wykonane 
z  lub pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, kół-
ka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie szlachetne, 
perły, metale szlachetne i  ich  imitacje, petardy, artykuły pirotech-
niczne, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy i środki transportu, 
zapalniczki i  zapalarki, urządzenia do  opalania się, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, sprzęt do gotowa-
nia, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i na-
pojów, palniki, bojlery i  podgrzewacze, oświetlenie i  reflektory 

oświetleniowe, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia do suszenia, instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszcza-
nia powietrza, instalacje i  urządzenia do  chłodzenia i  zamrażania, 
filtry do użytku przemysłowego i domowego, akcesoria zabezpiecza-
jące i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazowych, niemetalowe za-
wieszki do obrazów, zawiasy niemetalowe, zatyczki do rur niemeta-
lowe, wkładki do zlewozmywaków, niemetalowe wieszaki na torby, 
niemetalowe wieszaki na  rośliny, wachlarze, uchwyty z  tworzyw 
sztucznych do szuflad, uchwyty porcelanowe, uchwyty ceramiczne 
do  mebli, niemetalowe tabliczki na  drzwi, przyssawki z  tworzyw 
sztucznych, poręcze niemetalowe, pokrętła z  tworzyw sztucznych 
[gałki], podpory do roślin, podpory do drzew niemetalowe, podkład-
ki z  tworzyw sztucznych, niemetalowe osłony drzew, osprzęt 
do  schodów z  tworzyw sztucznych, niemetalowe ograniczniki 
do szafek, odbojniki drewniane do drzwi, niemetalowe haczyki wkrę-
cane, wygięte, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: naroża ochronne [nakładki] z  tworzyw sztucznych, 
listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, 
kółka do  zasłon, krzyżyki dystansowe do  płytek, krawędzie z  two-
rzyw sztucznych do schodów, klamki do drzwi wykonane z tworzyw 
sztucznych, haki niemetalowe, haczyki na zasłony prysznicowe, ha-
czyki do  ścian z  materiałów niemetalowych, gliniane uchwyty 
do szuflad, gałki szklane, niemetalowe gałki do drzwi, elementy na-
roży na  meble [nakładki ochronne], nie  z  metalu, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: drążki do zasłon 
prysznicowych, drewniane znaczniki do  roślin, drewniane uchwyty 
do szuflad, drewniane klamki drzwiowe, drewniane gałki do drzwi, 
zawory niemetalowe, niemetalowe zamki i klucze, niemetalowe ele-
menty złączne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: statu-
etki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, pojemni-
ki, spinacze i  uchwyty do  nich, niemetalowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalo-
we, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, statuetki i dzieła sztuki wykona-
ne z  takich materiałów, jak kamień, beton i  marmur, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, wykończenia i de-
koracje ze skóry do mebli, szelki do prowadzenia dzieci, skórzane etui 
na karty, skórzane aktówki na dokumenty, przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe ze  skóry, osprzęt do  uprzęży, okładziny do  mebli 
ze skóry, imitacje skóry, gryzaki ze skóry surowej dla psów, etykiety 
skórzane, etui na karty wykonane z imitacji skóry, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i  inne artykuły służące do  przenoszenia, parasole i  parasolki, laski, 
kijki marszowe i  trekkingowe, laminowane materiały z  tworzyw 
sztucznych do  ochrony powierzchni, folie z  tworzyw sztucznych 
do  stosowania w  rolnictwie, folie z  tworzyw sztucznych do  użytku 
w ogrodnictwie, folie przeciw promieniowaniu UV do samochodów, 
folie maskujące, arkusze polietylenowe do  nakładania na  szkielety 
konstrukcji ogrodniczych, arkusze polietylenowe do  nakładania 
na glebę w celu powstrzymania wzrostu chwastów, artykuły ozdob-
ne [plakietki] wyrabiane z miki, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabia-
ne z  gumy, statuetki wykonane z  gumy, figurki wykonane z  gumy, 
taśmy, paski i błony klejące, podkładki sprężyste z kauczuku, pianko-
we podpórki do kompozycji kwiatowych, paski z gumy do ochrony 
krawędzi mebli, osłony narożników z  gumy, gumowe ograniczniki 
otwarcia okna, osprzęt do schodów z kauczuku, gumowe uszczelki 
do  słoików, gumowe ograniczniki do  drzwi, materiały do  odnowy 
i naprawy opon, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie 
do  nich, w  tym zawory, nie  z  metalu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: plomby, uszczelki i wypełnie-
nia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] 
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: arty-
kuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: wkładki papierowe 
do szuflad, perfumowane lub nie, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: worki na  śmieci z  papieru 
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[do użytku domowego], utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub pla-
stiku do pakowania żywności, transparenty z papieru, torebki do go-
towania w kuchniach mikrofalowych, torby na śmieci z papieru, torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, śliniaki pa-
pierowe, podkładki stołowe z papieru, papierowe wkładki perfumo-
wane do  szuflad, plakaty z  papieru, papierowe serwetki do  użytku 
domowego, papierowe podstawki, papierowe podkładki do zmiany 
pieluszek, papierowe nakładki na deski sedesowe, papierowe para-
solki do koktajli, papierowe koronki, papier serwetkowy, papier per-
gaminowy, papier do wykładania półek, papier do pakowania żyw-
ności, papier chłonny, ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, 
osłony z papieru na doniczki, maty obiadowe tekturowe, jednorazo-
we pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, łopatki wyko-
nane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, girlan-
dy papierowe, filtry do  wody z  papieru, filtry do  kawy papierowe, 
dekoracje na  stół z  papieru, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do  pakowania żywności, chorągiewki papierowe, bileciki stołowe, 
bibułka, bielizna stołowa papierowa, afisze i  plakaty z  papieru lub 
kartonu, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i  karton, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, materiały drukowane, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, za-
pałki, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tyto-
niu), artykuły do użytku z tytoniem, napoje bezalkoholowe, prepara-
ty alkoholowe do sporządzania napojów, preparaty do produkcji na-
pojów alkoholowych, cydr, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo i produkty pi-
wowarskie, ściółka dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produk-
ty ogrodnicze i leśne, przynęta niesztuczna, karmy i pasze dla zwie-
rząt, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, pokrycia ścian i su-
fitów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do po-
krywania gruntu, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub 
łańcuszków], sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, wałki do  włosów, 
peruki i  sztuczne włosy, igły i  szpilki entomologiczne, dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyro-
by tekstylne i  substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, materiały 
tekstylne do filtrowania, przędza i nici, złączki niemetalowe, płachty 
papierowe ochronne, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako 
folie malarskie, osłony płócienne na rośliny, osłony przeciwkurzowe, 
torby i  worki do  pakowania, przechowywania i  transportu, taśmy 
i pasy, sieci, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, 
liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, zraszacze, 
wsporniki do  podtrzymywania kwiatów doniczkowych, wazy 
nie z metali szlachetnych, wazony, uchwyty do bukietów, terraria do-
mowe do uprawy roślin, tace do wysiewu nasion, szczotki do trawni-
ków, strzykawki do roślin, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, rękawice 
ogrodnicze, pojemniki na kwiaty, pojemniki na kompost do użytku 
domowego, pojemniki do  przesadzania roślin, podstawki pod do-
niczki na  kwiaty [spodki], podpórki, uchwyty do  kwiatów i  roślin 
[układanie kwiatów], osłony na doniczki nie z papieru, misy na rośli-
ny, kosze na  rośliny, konewki, gliniane donice, donice z  tworzyw 
sztucznych, dysze do węży zraszających, donice szklane, donice cera-
miczne, zgrzebła, wanienki dla ptaków, urządzenia nieelektryczne 
do  czyszczenia łap zwierząt domowych, szufelki do  sprzątania od-
chodów zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, ło-
patki do  usuwania nieczystości zwierząt domowych, rękawice 
do pielęgnacji zwierząt, pojemniki z  tworzyw sztucznych do dozo-
wania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla 
zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domo-
wych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezme-
chanizowane podajniki karmy dla zwierząt, miski na  karmę i  wodę 
dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, koryta, 
klatki dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki dla pta-
ków, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, fil-
try do  stosowania w  kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, 
czerpaki do karmy dla psów, przyrządy do tępienia szkodników i ro-
bactwa, akwaria i  wiwaria, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztu-
ki wykonane z  takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory do użyt-

ku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania 
szczotek, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, organizowanie wy-
staw w  celach handlowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwem handlowym, organizowanie sieci sklepów, również 
na zasadzie franczyzy  .
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(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ
(540) 

(591) biały, zielony, czerwony, szary
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Bita śmietana, Desery jogurtowe, Desery mleczne, De-
sery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wy-
konane z produktów mlecznych, Dżemy i marmolady owocowe, gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, gotowane 
owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, Jogur-
ty, Kandyzowane przekąski owocowe, Koktajle mleczne, Kompozycje 
owoców przetworzonych, Koncentraty soków warzywnych do  kon-
sumpcji, Krojone owoce, Krojone warzywa, Masło kakaowe, Masło 
z orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek skła-
dające się z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko, Mrożone owoce, na-
dzienia na  bazie owoców do  placków i  ciast, nadzienie bakaliowe 
[owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje z  produktów 
mlecznych, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce go-
towane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce maryno-
wane, Owoce przetworzone, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe 
pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składa-
jące się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z ni-
ską zawartością tłuszczu, Pasty na  bazie orzechów, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrzą-
dzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Po-
krojone owoce, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Potrawy go-
towe składające się głównie z warzyw, Przeciery owocowe, Przeciery 
warzywne, Przekąski na  bazie mleka, Przekąski na  bazie orzechów, 
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie 
suszonych owoców, Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie 
ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przystawki na  bazie warzyw, Puddingi na  bazie 
mleka, Purée z  warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, schło-
dzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, 
słodkie nadzienia z owoców, substytuty mleka, Tłuszcze jadalne, Wa-
rzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Wa-
rzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa strączko-
we przetworzone, Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone, 
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sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Przekąski 
na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, Dania na bazie ryżu, Desery czekoladowe, De-
sery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej 
śmietany [parfait], Deser puddingowy na  bazie ryżu, gotowe dania 
z  ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do  spożycia 
puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potra-
wy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, go-
towe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, herbata rozpuszczalna, 
herbaty owocowe, herbaty, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie ka-
kao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowa-
nia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słody-
cze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, Mieszanki spożywcze 
składające się z  płatków zbożowych i  suszonych owoców, Miód, 
Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone 
mleczne desery w  formie batonów, lizaki mrożone, Muesli, Musy, 
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby 
cukiernicze), napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herba-
ty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające ka-
kao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy, na-
poje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napo-
je sporządzone z  kakao, napoje z  lodów, nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce 
w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsia-
ne, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Papki wa-
rzywne (sosy-żywność), Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty 
czekoladowe, Pasty czekoladowe do  smarowania zawierające orze-
chy, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekola-
dy i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do sma-
rowania], Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, 
Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Potrawy gotowe na bazie 
makaronu, Potrawy na  bazie mąki, Potrawy składające się głównie 
z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Preparaty do  sporządzania napojów 
[na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie her-
baty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Pre-
paraty do sporządzania sosów, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, 
Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, 
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wy-
robów cukierniczych, Przekąski składające się z  produktów zbożo-
wych, przekąski słone na bazie mąki . przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziar-
niste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składa-
jące się głównie z  ryżu, Przekąski wytwarzane z  produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze  zboża, Przetworzone płatki owsiane jako 
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Puddingi, Rozpusz-
czalne kakao w  proszku, słodkie polewy i  nadzienia, słodkie pasty 
do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów me-
dycznych), słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze 
do  żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe 
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słody-
cze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki na-
turalne, słodycze zawierające owoce, słone sosy, słodziki składające 
się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na ba-
zie cukru, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos 
w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy o sma-
kach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, 
sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierają-
ce orzechy, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, sub-
stytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty 
lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastę-
pujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, płynne potrawy go-

towe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, syrop czeko-
ladowy, syrop do  naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, 
syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czeko-
lady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczni-
czych], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lo-
dowe, Wyroby z  kakao, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze z  mrożonego jo-
gurtu, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża przetworzone, 
Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie kakao, 
32 aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty 
do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, esencje 
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], ga-
zowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, Koktajle bezalko-
holowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do  sporządzania 
napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, lemoniada, 
Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbe-
towych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, wody 
mineralne[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalko-
holowe na  bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane 
herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o sma-
ku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje 
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportow-
ców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energe-
tyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazo-
wanych, napoje izotoniczne, napoje na  bazie coli, napoje na  bazie 
orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], na-
poje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku 
z  imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na  bazie wody zawierające 
ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje prote-
inowe, napoje składające się z  mieszanki soków owocowych i  wa-
rzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do na-
pojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owo-
cowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholo-
we, napoje zawierające witaminy, napoje z  guaraną, niegazowane 
napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pa-
stylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój], Preparaty 
rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napo-
jów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki sto-
sowane do  przygotowywania napojów na  bazie wody kokosowej, 
Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skon-
centrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, 
soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, 
sorbety [napoje], napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholo-
wych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy 
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nie-
lecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu 
smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody 
gazowane, Wody mineralne, Wody o  smaku owocowym, Wyciągi 
do  sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna, 
Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżyw-
czo, Woda źródlana .

(111) 347199 (220) 2021 02 10 (210) 524396
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
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(732) shenZhen POWeROaK neWeneR CO .,lTD, shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlUeTTI
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze przeno-
śne (akumulatory), Zasilacze sieciowe, elektroniczne zasilacze, Banki 
energii, Zasilacze awaryjne UPs .

(111) 347200 (220) 2021 02 18 (210) 524805
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) sZKla .COM sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaRIe BOCQUel
(540) 

(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i  korektory, 35 
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów .

(111) 347201 (220) 2021 02 17 (210) 524773
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) sZKla .COM sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OlIVIeR X
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i  korektory, 35 
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów .

(111) 347202 (220) 2021 03 01 (210) 525351
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) BIegaŃsKI JaKUB, PUsTKOWsKI MIChał MKPOl  
sPÓłKa CyWIlna, Kępno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKPOl
(540) 

(591) złoty, jasnozłoty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .05 .22
(510), (511) 20 Meble, Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Biurka, Kanapy, garderoby, Komody, Meble do salonu, Meble 
do  wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i  ogrodowe, 
Meble sypialne, Meble tapicerowane .

(111) 347203 (220) 2021 03 10 (210) 525879
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19

(732) sOR TOMasZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tissino
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych .

(111) 347204 (220) 2021 03 11 (210) 525915
(151) 2021 10 20 (441) 2021 06 21
(732) InsTyTUT TRansPORTU saMOChODOWegO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aV-POlanD autonomiczna przyszłość transportu 
drogowego
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 18 .01 .21, 26 .11 .22
(510), (511) 16 Publikacje książkowe, Czasopisma, gazety, Podręczni-
ki i książki, Instrukcje, Zakładki od książek, Fotografie, Pudełka karto-
nowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, Plakaty, albumy, 
artykuły biurowe za  wyjątkiem mebli, Przybory do  pisania, Przyci-
ski do  papieru, Bloczki do  pisania, Broszury informacyjne, nalepki, 
notesy, notatniki, Długopisy, Ołówki, Podstawki do  długopisów 
i ołówków, Temperówki, Wieczne pióra, Chorągiewki papierowe, Ob-
woluty, Okładki papierowe na dokumenty, segregatory, Kalendarze, 
Karty pocztowe, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji 
tekstowych i  obrazowych za  pośrednictwem terminali komputero-
wych i sieci internetowej, usługi zdalnego nauczania za pomocą sieci 
Internet, usługi w  zakresie internetowego serwisu informacyjnego 
i  edukacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udo-
stępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą 
cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie 
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa te-
lekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w  zakresie przesyłania informacji 
tekstowej i  obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarcza-
nia informacji on-line z  komputerowych baz danych, dostarczanie 
dostępu do  zasobów tekstowych, audio, wizualnych, muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 Usługi eduka-
cyjne, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie centrum 
spotkań kulturalnych, rozrywkowych i  edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki i edukacji, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i pla-
nowanie przyjęć, Produkcja filmów i słuchowisk edukacyjnych, spo-
rządzanie napisów dla filmów w  wersji oryginalnej, Usługi wydaw-
nicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne, Komputerowe 
przygotowywanie materiałów do  publikacji, Publikowanie książek, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów edukacyjnych, Tłumaczenia tek-
stów edukacyjnych, Publikacje elektroniczne on-line książek, albu-
mów fotograficznych i periodyków, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw, 
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych w celach 
kulturalnych, edukacyjnych i  rozrywkowych, Usługi fotograficzne 
i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi informacji o edukacji, im-
prezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi reporterskie, 
Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie kultury, rozrywki i nauki .

(111) 347205 (220) 2021 03 22 (210) 526457
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) JOCZ KaTaRZyna, giżycko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PalM POle DanCe sTUDIO
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(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 05 .01 .12, 02 .03 .02, 
02 .03 .05, 02 .03 .08
(510), (511) 41 nauka tańca na rurze, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, szkolenie sportowe, sport i fitness .

(111) 347206 (220) 2021 03 25 (210) 526674
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sPOT-eX
(510), (511) 3 Odplamiacze, Odplamiacze do tkanin .

(111) 347207 (220) 2021 03 25 (210) 526676
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DR OXy-sTeRIl
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakterio-
bójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały 
i środki opatrunkowe .

(111) 347208 (220) 2021 03 25 (210) 526677
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DR ManUsTeRIl
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakterio-
bójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały 
i środki opatrunkowe .

(111) 347209 (220) 2021 03 25 (210) 526678
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeCTOnIK
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady .

(111) 347210 (220) 2021 04 13 (210) 527477
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) KlaRWOD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) helIX
(510), (511) 11 Zmiękczacze do wody [urządzenia] .

(111) 347211 (220) 2021 04 14 (210) 527547
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) haRMOnyMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) haRMOny MeD
(540) 

(591) niebieski, brązowy, biały
(531) 02 .01 .16, 02 .01 .22, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 
26 .04 .07, 26 .04 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 administrowanie i  zarządzanie działalnością gospo-
darczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, Organizacja dzia-
łalności gospodarczej, Zarządzanie administracyjne klinikami me-
dycznymi, Zarządzanie administracyjne w  szpitalach, Zarządzanie 
biznesowe w  szpitalach, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Usługi administracyjne w zakresie kiero-
wania pacjentów na  konsultacje, 41 Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i  sportowe, szkolenia edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, 
Kursy w  zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkolenio-
we w zakresie badań i  rozwoju, nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie w zakresie sposobów 
odżywiania, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i  semi-
nariów, Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach eduka-
cyjnych, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych 
z odżywianiem, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z die-
tą, Świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie zdrowia, szkolenia 
i  nauczanie w  dziedzinie medycyny, szkolenia w  zakresie utrzymy-
wania dobrej kondycji fizycznej, szkolenie w zakresie zdrowia i wel-
lness, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące me-
dytacji, Usługi edukacyjne w  zakresie rozwoju duchowego, Usługi 
edukacyjne związane z  zabiegami terapeutycznymi, elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pu-
blikacja i redagowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Usługi edukacyjne związane z  jogą, Prowadzenie zajęć 
w  zakresie odżywiania, 42 Usługi badawcze w  dziedzinie medycy-
ny i  farmakologii, Badania biologiczne, badania kliniczne i  badania 
medyczne, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Bada-
nia i  rozwój w  zakresie nauki, Badania kliniczne, Badania naukowe 
do  celów medycznych, Doradztwo w  dziedzinie badań farmaceu-
tycznych, Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo związane 
z badaniami i  rozwojem w dziedzinie lecznictwa, Doradztwo zwią-
zane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów 
farmaceutycznych, Medyczne badania naukowe, Ocena produktów 
farmaceutycznych, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzi-
nie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, Udostępnianie informacji 
w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej stro-
ny internetowej, Udzielanie informacji na temat badań medycznych 
i  naukowych w  dziedzinie farmaceutyków i  badań klinicznych, 44 
Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo w zakresie die-
tetyki i  odżywiania, Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Muzykoterapia w celach fizycznych, 
psychologicznych i kognitywnych, Masaż, leczenie w zakresie kon-
troli wagi ciała, Poradnictwo żywieniowe, Planowanie i nadzorowa-
nie diety, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Udzielanie informa-
cji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze i informa-
cyjne w  dziedzinie zdrowia, Udzielanie informacji z  zakresu ochro-
ny zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi 
świadczone przez dietetyków, Usługi terapeutyczne, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie 
leczenia bezsenności, analiza zachowania do celów medycznych, Ba-
dania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psychologicz-
nych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychiatryczne, leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie 
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testów psychologicznych do  celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychometrycznych do  celów medycznych, Przygotowy-
wanie profili psychologicznych, Psychoterapia holistyczna, sporzą-
dzanie raportów psychologicznych, Testy psychiatryczne, Udziela-
nie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, Zapewnianie 
leczenia psychologicznego, Usługi w  zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicz-
nych, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, Usługi 
psychologów, Usługi psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej .

(111) 347212 (220) 2021 04 25 (210) 528013
(151) 2021 10 07 (441) 2021 06 21
(732) legally .sMaRT laTyMOWICZ, lIŻeWsKI, ROZBICKa-
CIeŚlIŃsKa, TKaCZyK, KanCelaRIa aDWOKaTÓW I RaDCÓW 
PRaWnyCh sPÓłKa PaRTneRsKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legally .smart
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, e-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do  pobrania, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośni-
kach, 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe, edukacja, Kur-
sy szkoleniowe w  dziedzinie prawa, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, Organizowanie seminariów w  celach edukacyjnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Usługi nauki na  odległość świadczone online, Udzielanie 
informacji edukacyjnych online z  komputerowej bazy danych lub 
za  pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 45 Usługi 
prawne, Usługi adwokackie, Usługi radców prawnych, Doradztwo 
prawne, Doradztwo związane z  zarządzaniem własnością intelek-
tualną i prawami autorskimi, Doradztwo dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, Doradztwo związane z  licencjonowaniem 
oprogramowania komputerowego, Ochrona własności intelektual-
nej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, spraw-
dzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawa-
mi i regulacjami, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Porady prawne i  zastępstwo procesowe, Usługi arbitrażu, mediacji 
i  rozstrzygania sporów, Doradztwo prawne w  zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Usługi prawne w dziedzinie imigracji .

(111) 347213 (220) 2021 04 26 (210) 528027
(151) 2021 10 07 (441) 2021 06 21
(732) WaWel sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Frutoletka
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem, słody-
cze, słodycze czekoladowe, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby cu-
kiernicze w polewie czekoladowej .

(111) 347214 (220) 2021 04 26 (210) 528035
(151) 2021 10 07 (441) 2021 06 21
(732) WaWel sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frutoletka w czekoladzie galaretka

(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały, zielony
(531) 01 .15 .15, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem, słody-
cze, słodycze czekoladowe, Owocowe galaretki-słodycze, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby cu-
kiernicze w polewie czekoladowej .

(111) 347215 (220) 2021 04 28 (210) 528193
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) sChaeDel PaUlIna Ps, Jarocin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ps
(540) 

(531) 04 .01 .03, 04 .01 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i  dziecięca, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami .

(111) 347216 (220) 2021 04 28 (210) 528207
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-
hanDlOWe sOWOsZ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jankowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sChODy sowosz
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05 .01 .01, 05 .01 .10, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 schody drewniane .

(111) 347217 (220) 2021 04 27 (210) 528222
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) Mastercard International Incorporated, new york (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maestro płać kartą i wypłacaj
(540) 

(591) czerwony, niebieski, fioletowy, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .06, 29 .01 .15, 27 .05 .24, 
26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .10, 26 .04 .22
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(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą i usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa marke-
tingowego, Usługi badań rynkowych, Śledzenie, analizowanie, prze-
widywanie i  raportowanie zachowań nabywczych posiadaczy kart, 
Promocja sprzedaży towarów i usług stron trzecich za pomocą na-
gród i zachęt udzielanych w związku z użytkowaniem kart kredyto-
wych, debetowych i płatniczych, administrowanie programami lojal-
nościowymi i nagradzania, Reklama, administrowanie działalnością 
gospodarczą, Prace biurowe, Wspomaganie zarządzania działalno-
ścią handlową, przemysłową i gospodarczą, Wyceny działalności go-
spodarczej, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Badania rynkowe, statystyczne informacje gospodar-
cze, Przygotowywanie wyciągów z rachunków, Księgowość, Badania 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi public relations, Publi-
kacja tekstów promocyjnych, Wydawanie ulotek promocyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pomocą środków teleko-
munikacji mobilnej w związku z udostępnianiem kart kredytowych 
i kart debetowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone w Inter-
necie, poprzez sieci lub inne środki elektroniczne z użyciem elektro-
nicznie scyfryzowanych informacji w związku z dostarczaniem kart 
kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputerowymi baza-
mi danych, Usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi 
przechowywania i odzyskiwania danych, Promocja koncertów i wy-
darzeń kulturalnych stron trzecich, organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Usługi reklamowe w dziedzinie transpor-
tu, podróży, hoteli, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki 
i  zwiedzania dla agencji turystycznych, oraz w  zakresie udzielania 
informacji o taryfach, rozkładach i metodach transportu oraz organi-
zacji podróży, Dostarczanie informacji dotyczących zakupu towarów 
i usług przez Internet i  inne sieci komputerowe, Usługi przechowy-
wania danych i  informacji profilowej o  kliencie, Świadczenie usług 
informacyjnych, doradczych i  konsultacyjnych w  odniesieniu 
do wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, 
mianowicie bankowość, Obsługa kart kredytowych, obsługa kart de-
betowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych 
oferowane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne transak-
cje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezentacji rachunków, 
wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi 
związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związa-
ne z autoryzacją i rozliczaniem transakcji, uzgadnianie transakcji, za-
rządzanie gotówką, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsoli-
dowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowywania 
danych i  informacji profilowych o  kliencie oraz powiązane z  nimi 
usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przeno-
szenia funduszy w  zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania 
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i weryfikacji trans-
akcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, mianowicie bezpiecz-
ne elektroniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przekazy pie-
niężne poprzez publiczne sieci komputerowe w  celu ułatwienia 
handlu elektronicznego, elektroniczny transfer funduszy, dostarcza-
nie informacji finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczą-
cych kart kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finanso-
wymi, usługi elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, 
usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich 
w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usłu-
gi informacji finansowych udzielanych drogą komputerową poprzez 
bezpieczną sieć informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące 
wszystkich uprzednio wymienionych usług, Świadczenie usług fi-
nansowych w  celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczo-
nych drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi płatnicze 
za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, Świadczenie usługi 
finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczo-
nych w Internecie, poprzez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje 
finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje 
pieniężne, Usługi finansowe, Usługi bankowe i  kredytowe, Dostar-
czanie kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych 
i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi bankowe, płatni-
cze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotów-
kowych, dostępu do depozytów wartościowych, Usługi płatności ra-
chunków, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart 
obciążeniowych, kart przedpłaconych o  zapisanej wartości, Usługi 
weryfikacji czeków i  realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Prze-
twarzanie transakcji finansowych zarówno sieciowo za  pośrednic-
twem komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem telekomu-

nikacji oraz w  punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania transakcji 
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za  pośrednic-
twem bankomatów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegóło-
wych danych o saldzie, wpłatach i wypłatach za pośrednictwem ban-
komatów, Usługi rozliczeń finansowych i  autoryzacji finansowej 
w związku z przetwarzaniem transakcji płatności finansowych, Usłu-
gi ubezpieczenia podróżnego, Wydawanie i  wykupywanie czeków 
podróżnych i talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, 
Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów finanso-
wych, Usługi elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, 
Usługi płatności zdalnych, Usługi elektronicznego portfela o zapisa-
nej wartości, świadczenie usług elektronicznego transferu funduszy 
i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi przedpłaconych kart 
telefonicznych, usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji 
i  rozliczania transakcji, Świadczenie usług debetowych i  kredyto-
wych za  pośrednictwem radiowych urządzeń identyfikacyjnych 
(transponderów), Świadczenie usług debetowych i  kredytowych 
za  pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i  telekomunikacyj-
nych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi wydawania i wykupu wszyst-
kie dotyczące czeków podróżnych i talonów podróżnych, Świadcze-
nie usług finansowych dla wsparcia usług detalicznych świadczonych 
za pośrednictwem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług 
płatniczych przez urządzenia bezprzewodowe, Przetwarzanie trans-
akcji kredytowych i debetowych przez łącza telefoniczne i telekomu-
nikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług deta-
licznych świadczonych w  Internecie, poprzez sieci lub innymi 
środkami elektronicznymi z użyciem elektronicznie scyfryzowanych 
informacji, Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowicie zabez-
pieczanie wymiany pieniężnej, w  tym elektronicznych pieniędzy, 
poprzez sieci komputerowe dostępne za  pomocą kart chipowych, 
Usługi płatności rachunków świadczone przez serwisy internetowe, 
Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
oraz poprzez światową sieć komputerową lub przez Internet, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z własnością 
nieruchomości, Wyceny nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie nierucho-
mości, Usługi ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie mająt-
kowe dla osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mająt-
ku, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, usługi agencyjne w za-
kresie nieruchomości, szacowanie nieruchomości, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, Zapewnienie pożyczek na  nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące zagospodarowania nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi 
finansowe dotyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi fi-
nansowe dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, Organizowanie współ-
własności nieruchomości, Organizowanie finansowania na  zakup 
nieruchomości, Pomoc w  nabywaniu nieruchomości i  udziałów 
w  nich, Inwestycje kapitałowe w  nieruchomości, Usługi w  zakresie 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe doty-
czące nabywania majątku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży 
majątku wycena finansowa nieruchomości z nieograniczonym tytu-
łem własności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
nieruchomości, leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości z  nieograniczonym tytułem własności, 
Usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieru-
chomości, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzo-
wane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych majątku nieruchomego, Dostarczanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieru-
chomości, Usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Fi-
nansowanie zastawów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące rozwiązań płatniczych, bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich uprzednio wy-
mienionych usług .
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(111) 347218 (220) 2021 04 29 (210) 528252
(151) 2021 10 04 (441) 2021 06 14
(732) FOODCaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabierzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FRUgO sQUaD
(510), (511) 5 Żelki witaminowe, 30 Wyroby piekarnicze i cukiernicze 
zawarte w tej klasie, lody, Czekolada, Wyroby czekoladowe, słody-
cze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czeko-
lady, Mrożone napoje zawarte w tej klasie, napoje z lodów, Cukierki, 
Żelki, Czekoladki, lizaki lodowe zawierające mleko, 32 napoje bezal-
koholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje zawierające soki 
owocowe, napoje witaminizowane, napoje aromatyzowane owoca-
mi, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje 
owocowe, soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje izotonicz-
ne i energetyczne, wszystkie ww . zawarte w tej klasie .

(111) 347219 (220) 2021 05 07 (210) 528536
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) KRZesIMOWsKI ZBIgnIeW, lesiów (Pl);
WÓJCIK KaROl, Radom (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Romanów
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych za  pośred-
nictwem stron internetowych, Marketing internetowy, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Udostępnianie informacji o  działalno-
ści gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Udostępnianie 
informacji z  zakresu działalności gospodarczej, również za  pośred-
nictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu da-
nych, Usługi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Usługi w  za-
kresie informacji handlowych za  pośrednictwem Internetu, 36 
Usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Pomoc w  zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieru-
chomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
w  zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania ma-
jątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie 
kompleksów budynków, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie gruntami, 37 Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Bu-
dowa budynków na  zamówienie, Budowa budynków wielorodzin-
nych, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów 
na  zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa przybudó-
wek, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo, 
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i  budynków, Usługi budowlane w  zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, 
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie 
budowania, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usłu-
gi zarządzania budową, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Wznoszenie obszarów mieszkalnych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347220 (220) 2021 05 07 (210) 528580
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) OgÓReK MOnIKa ManOR OF eleganCe,  
nowy Prażmów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pozdrowe .pl
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .05 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w  związ-
ku ze  środkami spożywczymi, żywnością, artykułami spożywczymi, 
suplementami diety, kosmetykami, produktami perfumeryjnymi, 
środkami toaletowymi, preparatami i artykułami higienicznymi, pre-
paratami do  mycia i  pielęgnacji ciała, środkami czystości do  celów 
gospodarstwa domowego, detergentami, preparatami do czyszcze-
nia, odświeżania i prania, środkami ściernymi i polerskimi, środkami 
zapachowymi do celów domowych, preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, drukowanymi i elektronicznymi materiałami edukacyjnymi i in-
struktażowymi, środkami edukacyjnymi do pobrania, edukacyjnymi 
aplikacjami komputerowymi i edukacyjnymi aplikacjami mobilnymi, 
książkami, audiobookami, płytami cd, Usługi sprzedaży hurtowej oraz 
detalicznej świadczone online, za  zamówieniem pocztowym oraz 
za pomocą katalogów w związku ze środkami spożywczymi, żywno-
ścią oraz artykułami spożywczymi, suplementami diety, kosmetyka-
mi, produktami perfumeryjnymi, środkami toaletowymi, preparatami 
i artykułami higienicznymi, preparatami do mycia i pielęgnacji ciała, 
środkami czystości do  celów gospodarstwa domowego, detergen-
tami, preparatami do  czyszczenia, odświeżania i  prania, środkami 
ściernymi i polerskimi, środkami zapachowymi do celów domowych, 
preparatami do pielęgnacji zwierząt, drukowanymi i elektronicznymi 
materiałami edukacyjnymi i  instruktażowymi, środkami edukacyjny-
mi do pobrania, edukacyjnymi aplikacjami komputerowymi i eduka-
cyjnymi aplikacjami mobilnymi, książkami, audiobookami, płytami 
cd, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających żywność, Usługi bezobsługowych 
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Organizacja i  prowadzenie prezentacji produktów, Or-
ganizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i  programów motywacyjnych, Organizowanie dystry-
bucji próbek reklamowych, Organizowanie i  prowadzenie imprez, 
konkursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i  reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów 
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy 
towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzeda-
ży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyj-
nych, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Zarządzanie 
programem rabatowym w  celu umożliwienia uczestnikom uzyska-
nia obniżek na  towary i  usługi przez korzystanie z  rabatowych kart 
członkowskich, Fakturowanie, negocjowanie i  rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, edukacja, 
Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub 
rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, nauczanie, nauczanie i szkolenia, Opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadza-
nie konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów, kon-
certów, konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów 
[szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych, 
imprez rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz zjazdów, Organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, 
Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach szkoleniowych lub 
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edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i  spor-
towych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach rozrywko-
wych, kulturalnych edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowanie 
rozrywki, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji lub rozrywki, 
Organizowanie występów na żywo, Organizowanie zajęć dydaktycz-
nych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w  celach rozryw-
kowych, rekreacyjnych, kulturalnych, szkoleniowych, edukacyjnych, 
biznesowych i handlowych, Prowadzenie kursów, Organizacja i prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych oraz rozrywkowych, Przepro-
wadzanie egzaminów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i  książek, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja tekstów w  postaci nośników elektronicznych, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów 
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
tekstów, Rozrywka, Rozrywka on-line, seminaria, skomputeryzowane 
szkolenia, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udo-
stępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Udostępnianie z  globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi-
kacji, które mogą być przeglądane, Usługi edukacyjne, szkoleniowe, 
rekreacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi pisania blogów, Usługi 
w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi wydawnicze, Usługi wydaw-
nicze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, szkolenia w zakresie odżywiania, nauczanie w zakresie spo-
sobów odżywiania, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie 
w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Organi-
zowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Udostęp-
nianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie zdrowia i  sprawności 
fizycznej, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia .

(111) 347221 (220) 2021 05 10 (210) 528629
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) laFRenTZ POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KsIĘga DOMU laFhOMe
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych, 
promocyjnych i  motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi 
w  zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w  zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpie-
czenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad re-
montami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków .

(111) 347222 (220) 2021 05 10 (210) 528630
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) laFRenTZ POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KsIĘga MIesZKanIa laFhOMe
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych, 
promocyjnych i  motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlo-

wych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi 
w  zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w  zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpie-
czenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad re-
montami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków .

(111) 347223 (220) 2021 05 10 (210) 528631
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) laFRenTZ POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KsIĘga lOKalU laFhOMe
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych, 
promocyjnych i  motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi 
w  zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w  zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpie-
czenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad re-
montami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków .

(111) 347224 (220) 2021 05 11 (210) 528686
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laktomag aMaRa
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 3 antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
tycznych, szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, la-
kiery do włosów, lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, 
alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, anestetyki, Środ-
ki znieczulające, antybiotyki, antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
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preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier 
mleczny, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki do celów stomatolo-
gicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, lotony 
do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do  celów leczniczych, siemię lniane do  celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, skrobia do  celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecz-
nym, sulfonamidy, surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witami-
nowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciom, 
herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do ce-
lów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, Bal-
samy do  użytku medycznego, suplementy diety, syropy do  celów 
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia 
rozpylające (aerozole) do  celów medycznych, aplikatory pigułek, 
aparaty do  masażu wibracyjnego, aparatura do  mikrodermabrazji, 
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczni-
czych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem 
kontroli fizjologicznych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do ce-
lów medycznych, szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewa-
ne elektrycznie do celów medycznych, łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 347225 (220) 2021 05 11 (210) 528687
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laktomag  aMaRa B6

(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 27 .07 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 3 antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, sole do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zesta-
wy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, 
Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne 
do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomad-
ki do  ust, Zmywacze do  paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty 
do prania, Farby do włosów, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 aldehydy do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do  celów farmaceutycznych, al-
kaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy do celów farmaceu-
tycznych, anestetyki, Środki znieczulające, antybiotyki, antyseptyki, 
Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
Chemiczne odczynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne prepa-
raty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceu-
tyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów 
farmaceutycznych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, 
Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do ce-
lów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na le-
karstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier mleczny, lekarstwa 
do picia, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki pomocnicze, lotony do  celów farmaceutycz-
nych, lotony do  celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne 
przeciw łupieżowi, Maści do  celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka 
do  celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do  celów farmaceutycz-
nych, nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, Środki 
farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki 
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Pre-
paraty przeciw odmrożeniom, Środki do  odstraszanie owadów, Oleje 
lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farma-
ceutycznych, Płyny do  płukania ust do  celów leczniczych, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poce-
niu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki 
przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylep-
nych, Olej rycynowy do celów leczniczych, siemię lniane do celów far-
maceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skro-
bia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do  leczenia 
oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom 
słonecznym, sulfonamidy, surowice, Tabletki do  celów farmaceutycz-
nych, Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów 
farmaceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witami-
nowe, Wodorowęglan sodowy do  celów farmaceutycznych, Wodzian 
chloralu do  celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciom, 
herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, substancje żrące do  celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, suplementy diety, syropy do celów medycz-
nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające 
(aerozole) do celów medycznych, aplikatory pigułek, aparaty do masa-
żu wibracyjnego, aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, 
Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, gryzaki dla 
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ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, szczotki do czyszczenia 
języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, łopat-
ki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze 
do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, łyżki do leków, 
Maski stosowane prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do ce-
lów medycznych, Urządzenia do  odciągania mleka z  piersi, Podkłady 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, aparaty do  pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci 
zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, 
Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycz-
nych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za po-
średnictwem Internetu, w  zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

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) 075414 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 076867 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 077253 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 077266 (180) 2032 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 077479 (180) 2032 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 078579 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 079850 (180) 2032 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 081056 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 083626 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 084940 (180) 2032 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 086402 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 150856 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 162082 (180) 2031 11 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 162188 (180) 2032 01 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 163368 (180) 2031 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 163427 (180) 2032 01 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 163959 (180) 2032 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 164481 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 165191 (180) 2032 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 166302 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 167004 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 167005 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 167051 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 168262 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 168799 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 169382 (180) 2031 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 169697 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 169741 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 170459 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 170460 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 172035 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 172036 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 172039 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 172040 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 172041 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 184684 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 187991 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 191714 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 192861 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 193841 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 196154 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243191 (180) 2032 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 248727 (180) 2032 01 07 Prawo przedłużono w całości

(111) 251756 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 252527 (180) 2031 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 253332 (180) 2032 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 253622 (180) 2032 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 253664 (180) 2031 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 253679 (180) 2032 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 253680 (180) 2032 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 254269 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254708 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 254770 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 254855 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254856 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254858 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254859 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254861 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254864 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254865 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254866 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 254867 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 255031 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 255219 (180) 2032 01 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 255667 (180) 2031 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 256434 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256435 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256798 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 256893 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 256909 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 256910 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 256911 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 256931 (180) 2031 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257121 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 257194 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 257195 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 257197 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 257419 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 257426 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 257513 (180) 2031 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 257761 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 257779 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 257860 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 257952 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 257958 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 258147 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 258540 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 259390 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 259443 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 259605 (180) 2032 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 259718 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 260315 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 260336 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 260750 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 260907 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 261409 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261410 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261411 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261413 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261415 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261416 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261418 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261420 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 261576 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 262693 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 262694 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 262796 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 262798 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 262824 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 264373 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
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(111) 264374 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 264702 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 264703 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 265976 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 266306 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 270939 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 275971 (180) 2031 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 275972 (180) 2031 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 276239 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 278635 (180) 2031 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 285932 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 311500 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 312567 (180) 2032 05 16 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) 516974 U
(210) 509998 U
(210) 508726 U
(210) 508727 U
(210) 501132 ZT31/2019
(210) 519356 U
(210) 512822 U
(210) 516530 U
(210) 521142 U
(210) 466203 U
(210) 493053 U
(210) 496823 U
(210) 498175 ZT25/2019
(210) 499627 U
(210) 507985 U
(210) 509304 U
(210) 509316 U
(210) 510170 U
(210) 464125 ZT07/2017
(210) 470070 ZT26/2017
(210) 476568 ZT47/2017
(210) 478245 ZT07/2018
(210) 479801 ZT04/2018
(210) 479802 ZT04/2018

(210) 482690 ZT14/2018
(210) 490260 ZT52/2018
(210) 499989 U
(210) 519380 U
(210) 520060 U
(210) 521917 U
(210) 524455 U
(210) 525286 U
(210) 525906 U
(210) 526744 U
(210) 526746 U
(210) 526973 U
(210) 527028 U
(210) 527052 U
(210) 527507 U
(210) 527937 U
(210) 529204 U
(210) 530010 U
(210) 530012 U
(210) 530748 U
(210) 531654 U
(210) 525776 U
(210) 529980 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) 391500 02/2012
(210) 521137 U

(210) 527408 ZT20/2021
(210) 503508 U

(210) 448599 3/2016
(210) 458167 18/2016
(210) 501958 ZT33/2019
(210) 510641 ZT32/2020
(210) 517837 ZT51/2020
(210) 518293 ZT45/2020
(210) 519426 ZT48/2020
(210) 521184 ZT4/2021
(210) 527066 ZT39/2021
(210) 527094 ZT18/2021
(210) 528205 ZT31/2021
(210) 529996 U
(210) 529998 U
(210) 533737 U
(210) 479473 ZT08/2018
(210) 515723 U
(210) 522891 U
(210) 525433 U

(210) 525440 U
(210) 526284 U
(210) 527302 U
(210) 528209 U
(210) 528350 U
(210) 528780 U
(210) 528975 U
(210) 529354 U
(210) 529678 U
(210) 529774 U
(210) 529775 U
(210) 529872 U
(210) 529942 U
(210) 530093 U
(210) 530247 U
(210) 530296 U
(210) 530378 U

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

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

(210)  437858 10/2015
(210)  444483 22/2015
(210)  463644 12/2017
(210)  473805 35/2017
(210)  474249 17/2018
(210)  489683 46/2018
(210)  501273 42/2019
(210)  501286 51/2020
(210)  501576 40/2019
(210)  502170 46/2020
(210)  502743 37/2019
(210)  503379 48/2020
(210)  505468 46/2019
(210)  505762 01/2021
(210)  505767 52/2020
(210)  505769 52/2020
(210)  505826 52/2020
(210)  507689 50/2020
(210)  508601 48/2020
(210)  508634 08/2020
(210)  508881 03/2021
(210)  508884 01/2021
(210)  510053 44/2020
(210)  510835 51/2020
(210)  510844 43/2020
(210)  511739 51/2020
(210)  511922 37/2020
(210)  512044 31/2020
(210)  512157 48/2020
(210)  512185 02/2021
(210)  512882 41/2020
(210)  512962 01/2021
(210)  513124 48/2020
(210)  513144 50/2020
(210)  513309 52/2020
(210)  513325 51/2020
(210)  513515 50/2020

(210)  513516 50/2020
(210)  513517 50/2020
(210)  513524 51/2020
(210)  513814 45/2020
(210)  513823 46/2020
(210)  514134 46/2020
(210)  514496 51/2020
(210)  514549 46/2020
(210)  514707 47/2020
(210)  514759 48/2020
(210)  514771 45/2020
(210)  514850 43/2020
(210)  514852 02/2021
(210)  515132 51/2020
(210)  515189 47/2020
(210)  515310 32/2020
(210)  515707 51/2020
(210)  515709 51/2020
(210)  515714 51/2020
(210)  516154 44/2020
(210)  516366 43/2020
(210)  516368 43/2020
(210)  516369 43/2020
(210)  516370 43/2020
(210)  516371 42/2020
(210)  516377 52/2020
(210)  516422 44/2020
(210)  516425 42/2020
(210)  516462 42/2020
(210)  516571 41/2020
(210)  516573 43/2020
(210)  516590 47/2020
(210)  516706 41/2020
(210)  516786 50/2020
(210)  516797 40/2020
(210)  516962 43/2020
(210)  517037 43/2020
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(210)  517041 48/2020
(210)  517084 52/2020
(210)  517320 49/2020
(210)  517361 50/2020
(210)  517387 42/2020
(210)  517435 43/2020
(210)  517499 44/2020
(210)  517554 47/2020
(210)  517562 48/2020
(210)  517613 47/2020
(210)  517619 44/2020
(210)  517621 44/2020
(210)  517631 44/2020
(210)  517632 44/2020
(210)  517633 46/2020
(210)  517642 44/2020
(210)  517740 49/2020
(210)  517742 48/2020
(210)  517749 44/2020
 (210)  517811 49/2020
(210)  517812 49/2020
(210)  517872 50/2020
(210)  517892 43/2020
(210)  517946 49/2020
(210)  517970 48/2020
(210)  517973 51/2020
(210)  517981 44/2020
(210)  518002 44/2020
(210)  518003 44/2020
(210)  518004 44/2020
(210)  518011 48/2020
(210)  518133 49/2020
(210)  518141 45/2020
(210)  518147 45/2020
(210)  518153 51/2020
(210)  518204 03/2021
(210)  518308 49/2020
(210)  518310 46/2020
(210)  518314 49/2020
(210)  518320 47/2020
(210)  518363 48/2020
(210)  518382 46/2020
(210)  518401 45/2020
(210)  518405 45/2020
(210)  518412 47/2020
(210)  518413 45/2020
(210)  518414 47/2020
(210)  518427 48/2020
(210)  518435 49/2020
(210)  518474 42/2020
(210)  518563 45/2020
(210)  518659 49/2020
(210)  518728 44/2020
(210)  518734 45/2020
(210)  518764 47/2020
(210)  518767 01/2021
(210)  518768 01/2021
(210)  518777 01/2021
(210)  518794 45/2020
(210)  518796 45/2020
(210)  518797 45/2020
(210)  518847 50/2020
(210)  518850 49/2020
(210)  518936 45/2020
(210)  518945 51/2020
(210)  518946 51/2020
(210)  518953 51/2020

(210)  518954 51/2020
(210)  518955 51/2020
(210)  519048 50/2020
(210)  519052 50/2020
(210)  519093 50/2020
(210)  519101 50/2020
(210)  519214 48/2020
(210)  519242 49/2020
(210)  519285 52/2020
(210)  519296 46/2020
(210)  519313 46/2020
(210)  519344 46/2020
(210)  519377 46/2020
(210)  519393 46/2020
(210)  519470 48/2020
(210)  519625 52/2020
(210)  519631 51/2020
(210)  519651 49/2020
(210)  519668 04/2021
(210)  519730 52/2020
(210)  519762 49/2020
(210)  519786 47/2020
(210)  519789 46/2020
(210)  519846 50/2020
(210)  519913 51/2020
(210)  520008 49/2020
(210)  520218 49/2020
(210)  520255 49/2020
(210)  520262 51/2020
(210)  520264 51/2020
(210)  520267 49/2020
(210)  520354 50/2020
(210)  520358 49/2020
(210)  520359 49/2020
(210)  520421 50/2020
(210)  520424 51/2020
(210)  520452 52/2020
(210)  520455 52/2020
(210)  520470 01/2021
(210)  520472 51/2020
(210)  520542 50/2020
(210)  520568 51/2020
(210)  520581 01/2021
(210)  520616 50/2020
(210)  520652 52/2020
(210)  520685 05/2021
(210)  520710 04/2021
(210)  520719 50/2020
(210)  520736 51/2020
(210)  520801 01/2021
(210)  520817 52/2020
(210)  520840 51/2020
(210)  520856 51/2020
(210)  520858 51/2020
(210)  520987 03/2021
(210)  520993 52/2020
(210)  520999 05/2021
(210)  521025 52/2020
(210)  521026 52/2020
(210)  521038 51/2020
(210)  521084 51/2020
(210)  521106 03/2021
(210)  521107 52/2020
(210)  521172 52/2020
(210)  521212 01/2021
(210)  521248 04/2021
(210)  521250 52/2020

(210)  521425 52/2020
(210)  521429 52/2020
(210)  521430 03/2021
(210)  521488 04/2021
(210)  521514 02/2021
(210)  521543 02/2021
(210)  521603 01/2021
(210)  521643 05/2021
(210)  521700 04/2021
(210)  521748 05/2021
(210)  521749 05/2021
(210)  521754 03/2021
(210)  521756 05/2021
(210)  521830 03/2021

(210)  521865 02/2021
(210)  521912 05/2021
(210)  521923 05/2021
(210)  521994 02/2021
(210)  521995 02/2021
(210)  521996 02/2021
(210)  522070 05/2021
(210)  522221 02/2021
(210)  522224 04/2021
(210)  522227 04/2021
(210)  522432 03/2021
(210)  522498 05/2021
(210)  522572 05/2021
(210)  522585 05/2021

uniewaŻnienie prawa

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

(111) 312248 Prawo unieważniono w całości . 

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 252595 (141) 2021 09 28 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 43: 
usługi gastronomiczne, usługi 
restauracyjne, bary, snack-bary, 
restauracje, restauracje samo-
obsługowe; piwiarnie, puby, lo-
dziarnie, kawiarnie; sieci restau-
racji; przygotowywanie żywności 
na wynos; działalność polegająca 
na dostarczaniu żywności i napo-
jów przygotowywanych do celów 
konsumpcyjnych, usługi z  zakre-
su zaopatrywania w  żywność 
na zamówienie, także za pomocą 
sieci komputerowej w  systemie 
on  line; usługi cateringowe; ob-
sługa bankietów, usługi z zakresu 
tymczasowego zakwaterowania; 
44: usługi medyczne z  zakresu: 
diagnozowania, leczenia, reha-
bilitacji, opieki psychologicznej, 
usługi higieniczne i kosmetyczne, 
fizykoterapia, gabinety odnowy 
biologicznej, aromaterapia, pro-
wadzenie przychodni, lecznic, 
hospicjów, domów spokojnej sta-
rości; chirurgia plastyczna .

(111) 304994 (141) 2021 09 01 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 36: fi-
nansowa wycena nieruchomości; 
usługi finansowe; ekspertyzy oraz 
analizy finansowe i inwestycyjne .
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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) 039760 a . Wykreślono: JOhnsOn COnTROls hyBRID 
anD ReCyClIng gmbh, hannover, niemcy; Wpisano: ClaRIOs 
TeChnOlOgy anD ReCyClIng gmbh, hannover, niemcy .

(111) 059182 a . Wykreślono: ellesse InTeRnaTIOnal s .P .a ., 
CORCIanO, (PeRUgIa), Włochy; Wpisano: ellesse International 
s .p .a ., Perugia, Włochy .

(111) 073557 D . Wpisano: „na mocy umowy licencyjnej z dnia 
11 stycznia 2021 r ., udzielono niepełnej i wyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego przez DOMaR sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecin, Polska na  czas określony 
do dnia 17 stycznia 2031r .” 

(111) 073557 D . Wpisano: „na mocy umowy licencyjnej z dnia 
11 stycznia 2021 r ., udzielono niepełnej i wyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego przez DOMaR MałOPOlsKa sPÓłKa aK-
CyJna, Kraków, Polska na czas określony do dnia 17 stycznia 2031r .” 

(111) 074366 a . Wykreślono: hR OnlIne gMBh, Thale-
IsChWeIleR FROsChen, niemcy; Wpisano: hR Online gmbh, Osna-
brück, niemcy .

(111) 074370 a . Wykreślono: hR OnlIne gMBh, Thale-
IsChWeIleR FROsChen, niemcy; Wpisano: hR Online gmbh, Osna-
brück, niemcy .

(111) 082329 a . Wykreślono: „heRBaPOl-lublin” spółka ak-
cyjna, lublin, Polska; Wpisano: swiss Pharma International ag, Zu-
rych, szwajcaria .

(111) 088086 a . Wykreślono: gRUPa MasPeX sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
WO-aKCyJna, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: gRUPa Ma-
sPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowi-
ce, Polska 122948517 .

(111) 122384 a . Wykreślono: heRBaPOl-lUBlIn s .a ., lublin, 
Polska 430723174; Wpisano: swiss Pharma International ag, Zu-
rych, szwajcaria .

(111) 125376 a . Wykreślono: OMega PhaRMa InnOVaTIOn & 
DeVelOPMenT nV, naZaReTh, Belgia; Wpisano: angelInI PhaR-
Ma POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łazy, Polska 006726927 .

(111) 164813 a . Wykreślono: WIOleTa łUCJa PIĄTeK, Dąbro-
wa Tarnowska, Polska MOnIKa MaRIa MasTaleRZ-sZCZePaneK, 
Kochanówka, Polska KRZysZTOF MasTaleRZ, Jaźwie, Polska Mał-
gORZaTa URsZUla CIsOWsKa, Kraków, Polska lUCyna MaRIa 
MasTaleRZ, Kraków, Polska WIesłaWa ZOFIa MasTaleRZ, Paryż, 
Francja BaRBaRa hOnORaTa MasTaleRZ, Dąbrowa Tarnowska, 
Polska; Wpisano: BaRBaRa hOnORaTa MasTaleRZ, Dąbrowa Tar-
nowska, Polska; WIesłaWa ZOFIa MasTaleRZ, Paryż, Francja; lU-

Cyna MaRIa MasTaleRZ, Kraków, Polska; MałgORZaTa URsZUla 
CIsOWsKa, Kraków, Polska; KRZysZTOF MasTaleRZ, Jaźwie, Pol-
ska; WIOleTa łUCJa PIĄTeK, Dąbrowa Tarnowska, Polska; MOnIKa 
MaRIa MasTaleRZ, Kochanówka, Polska .

(111) 187058 a . Wykreślono: OMega PhaRMa InnOVaTIOn & 
DeVelOPMenT nV, naZaReTh, Belgia; Wpisano: angelInI PhaR-
Ma POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łazy, Polska 006726927 .

(111) 187422 a . Wykreślono: Dr Marcus Marek Figiel, Kalisz, 
Polska; Wpisano: DR . MaRCUs InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kalisz, 
Polska 251597578 .

(111) 187423 a . Wykreślono: Dr Marcus Marek Figiel, Kalisz, 
Polska; Wpisano: DR . MaRCUs InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kalisz, 
Polska 251597578 .

(111) 193021 a . Wykreślono: DUsChPRODUKTeR I  sKanDI-
naVIen aB, hIsIngs BaCKa, szwecja; Wpisano: Duschprodukter 
sweden aB, hisings Backa, szwecja .

(111) 199364 a . Wykreślono: saIFan BOsMaT l .T .D ., Tel aVIV, 
Izrael; Wpisano: WIssOTZKy Tea (IsRael) ltd, Tel aviv, Izrael .

(111) 200459 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 200459 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 201158 a . Wykreślono: Marek Figiel, Kalisz, Polska; Wpi-
sano: DR . MaRCUs InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kalisz, Polska 
251597578 .

(111) 201892 a . Wykreślono: alPOl gIPs spółka z o .o ., Fidor, 
Polska 290919652; Wpisano: PIOTROWICe sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739 .

(111) 223670 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 223670 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 223671 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 223671 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 223672 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 223672 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 229997 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 229997 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .
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(111) 230185 a . Wykreślono: neUMannBROWn spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa, Kraków, 
Polska; Wpisano: neUMannBROWn sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 120942611 .

(111) 230926 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 230926 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 232868 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs sPÓłKa 
aKCyJna sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 236662 a . Wykreślono: gRUPa MasPeX sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Wadowice, Polska 122948517 ; Wpisano: gRUPa MasPeX 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice, 
Polska 122948517 .

(111) 242270 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 242270 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 242512 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 242512 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 243223 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUK-
CyJnO-hanDlOWO-UsłUgOWe gUsT-POl Krzysztof gusta, łódź, 
Polska 470522680; Wpisano: gUsTa WIesłaWa P .P .h .U . gOsT-POl, 
łódź, Polska 101570707 . 

(111) 244963 D . Wpisano: „na mocy umowy z dnia 01 .09 .2019 
udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  używanie znaku towaro-
wego przez VITalPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, legnica, Polska na czas nieokreślony .” 

(111) 249843 a . Wykreślono: ROMaŃCZUK MaRCIn KOneKT, 
Białystok, Polska 200193961; Wpisano: KOneKT sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok, Polska 363632084 .

(111) 250852 a . Wykreślono: neTsPRInT sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 016271459; Wpisano: aDRInO MOBIle sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147495424 .

(111) 250927 a . Wykreślono: K-FleX POlsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska; Wpisa-
no: l’IsOlanTe K-FleX s .p .a ., Roncello (MB), Włochy .

(111) 252675 a . Wykreślono: DOMInIaK IRena PIZZeRIa galI-
CyJsKa, Przemyśl, Polska 650038976; Wpisano: PIZZeRIa galICyJ-
sKa sPÓłKa CyWIlna, Przemyśl, Polska 387637476 .

(111) 252742 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO JanUs 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń, Polska 871249854; Wpisano: UnITeD Be-
VeRages sPÓłKa aKCyJna, Toruń, Polska 871249854 .

(111) 254183 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630237800; Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800 .

(111) 262704 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630237800; Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800 .

(111) 264353 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 264353 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 269059 a . Wykreślono: KlaR glass sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pobiedziska, Polska 302327612; 
Wpisano: PResa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 145853687 .

(111) 269387 a . Wykreślono: Dh RenOMa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142245289; 
Wpisano: DOM hanDlOWy RenOMa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363438637 .

(111) 269388 a . Wykreślono: Dh RenOMa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142245289; 
Wpisano: DOM hanDlOWy RenOMa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363438637 .

(111) 272336 a . Wykreślono: seRInUs eneRgy InC ., CalgaRy, 
Kanada; Wpisano: serinus energy PlC, Calgary, Kanada .

(111) 277434 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sądu Rejonowe-
go dla Wrocławia – Fabrycznej we  Wrocławiu z  dnia 5 lipca 2017 
r ., sygn . akt I  nc 403/17 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z dnia 29 grudnia 2017 r . oraz postanowienia Komornika sądowego 
przy sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków gabrieli Mora-
wiec z dnia 29 czerwca 2018 r ., sygn . akt Km 395/18, Komornik są-
dowy przy sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wro-
cławiu Radosław Bagiński w  toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 456/21 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Tomasza Piątka zamieszkałego w Kielcach .”

(111) 284482 a . Wykreślono: MaRKa sOKOłÓW-seRVICe 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: sO-
KOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 295685 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 295685 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 297430 a . Wykreślono: VIlla DeVelOPMenT V .D . Ma-
nageMenT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Mińsk Mazowiecki, Polska 140597268; 
Wpisano: VITa PaRK WIeRZChnICKI ZagÓRsKI sPÓłKa JaWna, 
Mińsk Mazowiecki, Polska 140597268 .

(111) 298604 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 298604 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 298605 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .
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(111) 298605 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 298606 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 298606 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 303511 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 303511 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 303840 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 303840 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 304994 a . Wykreślono: aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 5 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 364050964; Wpisano: CITy One PaRK sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377 .

(111) 304995 a . Wykreślono: aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 5 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 364050964; aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669; 
Wpisano: CITy One PaRK sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; aRChICOM nIeRU-
ChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 368712669 .

(111) 304995 e . Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne”; 
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym 
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r .” .

(111) 305057 a . Wykreślono: aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 5 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 364050964; aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669; 
Wpisano: CITy One PaRK sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; aRChICOM nIeRU-
ChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 368712669 .

(111) 305057 e . Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne”; 
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym 
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r .” .

(111) 305132 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 305132 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 305294 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa 
JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 305294 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 312346 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 312346 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 312845 a . Wykreślono: gReM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Majdan, Polska 
142612486; Wpisano: gReM e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaW-
na, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 312845 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 314981 a . Wykreślono: MIChał JaKUBOWsKI, Turawa-
-Marszałki, Polska; Wpisano: MBM BIOTIX sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381253527 .

(111) 315057 a . Wykreślono: aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 5 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 364050964; aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669; 
Wpisano: CITy One PaRK sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; aRChICOM nIeRU-
ChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 368712669 .

(111) 315057 e . Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne”; 
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym 
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r .” .

(111) 328668 a . Wykreślono: nIeBOgRa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Polska 
382594354; Wpisano: Zhang lIhUa, Mroków, Polska .

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1453930 (540) shenghe
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 20
(732) QUFU shengMeI FRaMe CO ., lTD .,  
easT OF TIanBO ROaD eCOnOMy DeVelOPMenT aRea,  
QUFU CITy, JInIng CITy 266071 shanDOng PROVInCe (Cn)
(151) 2021 02 24 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06
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(111) 1508827 (540) ledcan
(531) CFe: 26 .04 .05, 26 .13 .25, 27 .05 .24 (511) 35, 38
(732) leDCan hOlDIngs lIMITeD,  
sotiraki Markidi, 20, Block 6,  
Unit with door no . a, Cy-8036 Paphos (Cy)
(151) 2019 07 16 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1520011 (540) solar Bollard lighting
(531) CFe: 27 .03 .12, 27 .05 .01 (511) 11
(732) Key Wholesalers Pty ltd,  
Unit 5 / 17 Kenworth Place, BRenDale, QlD 4500 (aU)
(151) 2019 12 14 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1551559 (540) FRee DOg
(531) CFe: 03 .01 .08, 08 .01 .06, 08 .07 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 35, 43
(732) limited liability Company «FRee COMPany»,  
ul . novyy arbat, d . 21, et . Chn . pom . I,  
kom . 38 a, RU-119019 Moscow (RU)
(151) 2020 06 30 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1588938 (540) PhyTOBIOVeT gasTROInTesTInal (511) 5
(732) Madame CeCIle DesTaIng,  
45 Bd Marcel Pagnol, F-06130 gRasse (FR)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1588996 (540) DIgesT + CURe (511) 5
(732) Madame CeCIle DesTaIng,  
45 Bd Marcel Pagnol, F-06130 grasse (FR)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589009 (531) CFe: 28 .03 .00 (511) 37
(732) shandong Tianhai gas Co ., ltd .,  
shijia Village, Dongjia Town, licheng District,  
Jinan City 250100 shandong Province (Cn)
(151) 2021 03 10 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589013 (540) JOIn Us In a PIRaTe FanTasy (511) 3
(732) henkel ag & Co . Kgaa,  
henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2021 03 18 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589023 (540) CaTCh DReaMs (511) 3
(732) henkel ag & Co . Kgaa,  
henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2021 03 18 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589025 (540) Phyto R (511) 3
(732) Beiersdorf ag, Unnastr . 48, 20253 hamburg (De)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589029 (540) l lX hausys
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 35
(732) lX holdings Corp .,  
58, saemunan-ro, Jongno-gu, seoul (KR)
(151) 2021 03 11 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589051 (540) newsmy
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 9
(732) hunan newman Digital Technology Co ., ltd .,  
no . 2 lixiang east Road,  
economic and Technology Development Zone,  
Changsha 410100 hunan Province (Cn)
(151) 2021 03 26 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589116 (540) KIngMU
(531) CFe: 27 .05 .09, 28 .03 .00 (511) 11
(732) Tang yOnglIn,  
group 3, Caosan Village, guzhen Town,  
Zhongshan City 528421 guangdong Province (Cn)
(151) 2020 12 22 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589133 (540) QTICs gROUP
(531) CFe: 26 .05 .01, 26 .15 .01, 27 .05 .24 (511) 42
(732) CerTrust Kft ., Madách Imre utca 33 . h-2120 Dunakeszi (hU)
(151) 2020 10 07 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589226 (540) aUReX (511) 10
(732) alpen Pharma ag, Finkenhubelweg 16, Ch-3012 Bern (Ch)
(151) 2021 02 23 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589315 (540) DeJO
(531) CFe: 24 .15 .01, 27 .05 .04, 29 .01 .04 (511) 6
(732) JOaV aktiebolag,  
JOsePh galMOR FOTBOllsgaTan 7, se-263 32 hÖganÄs (se)
(151) 2020 11 13 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589321 (540) elant
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 11
(732) elant lighting ltd,  
Room 03, 26th Floor, BFXy Building,  
110 Jiang Bei section of hui Zhou Road,  
hui Zhou City, guang Dong Province (Cn)
(151) 2021 03 30 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589674 (540) sTaRZya (511) 5
(732) Biogen Ma Inc .,  
225 Binney street Cambridge Ma 02142 (Us)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589868 (540) eFeed
(531) CFe: 26 .01 .03, 27 .05 .08, 29 .01 .15 (511) 35, 42
(732) Duynie holding B .V .,  
Kortsteekterweg 57a, nl-2407 aJ alphen aan den Rijn (nl)
(151) 2021 02 22 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589896 (540) invibes
(531) CFe: 24 .17 .08, 26 .01 .24, 27 .05 .01 (511) 36, 38
(732) InVIBes aDVeRTIsIng nV,  
Technologiepark-Zwijnaarde 82, B-9052 Zwijnaarde (Be)
(151) 2021 03 03 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589944 (540) genUss PlUs
(531) CFe: 04 .02 .01, 05 .03 .13,  
26 .01 .16, 26 .04 .04, 27 .05 .24 (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35
(732) Dirk Rossmann gmbh,  
Isernhägener straße 16, 30938 Burgwedel (De)
(151) 2020 09 11 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589966 (540) aO1 lIFe (511) 9, 41, 45
(732) Campus Crusade for Christ, Inc .,  
100 lake hart Drive-3500,  
attn: general Counsel’s Office IP Team Orlando Fl 32832 (Us)
(151) 2020 10 09 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1589982 (540) DIVe InTO an UnDeRWaTeR FanTasy (511) 3
(732) henkel ag & Co . Kgaa,  
henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2021 03 18 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1590006 (540) Fa PURe RelaX
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3
(732) henkel ag & Co . Kgaa,  
henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2021 03 18 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1590008 (531) CFe: 26 .03 .03 (511) 18, 25
(732) Zalando se, Valeska-gert-straße 5, 10243 Berlin (De)
(151) 2021 03 29 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1590023 (540) Ka IMagIng (511) 9, 10
(732) Ka IMagIng InC .,  
3-560 Parkside Dr Waterloo On n2l 5Z4 (Ca)
(151) 2021 02 11 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1590081 (540) eCOBOX
(531) CFe: 05 .03 .13, 29 .01 .13 (511) 3, 29, 30, 32
(732) Individual entrepreneur Dudukin Maksim anatolievich, 
ladozhskaya street, 150-354, RU-440064 Penza (RU)
(151) 2021 03 25 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06
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reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji mię-
dzynarodowej, 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 później-
szego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę 
notyfikacji późniejszego wyznaczenia 

(111) 897350 (540) lUXOR
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 7, 11
(732) VesTel TICaReT anOnIM sIRKeTI,  
göztepe n . 27/1 D: 7, IZMIR (TR)
(151) 2020 07 08 (441) 2020 08 17 (581) 2020 07 30

(111) 1507435 (540) ORThODOX (511) 33
(732) „Beluga Brands”, llC,  
112, 40a, Proletarskaya street, Zvenigorog city,  
Odintsovo city, RU-143180 Moscow region (RU)
(151) 2020 06 01 (441) 2020 07 27 (581) 2020 07 09

(111) 1590086 (540) green gO!
(531) CFe: 05 .09 .23, 05 .11 .11, 09 .07 .17, 27 .01 .12, 27 .05 .01 (511) 29, 31
(732) Karachun Ihor Viktorovych, vul . nova, 1,s . 
novooleksandrivka, Dnipropetrovska obl . 52070 (Ua)
(151) 2020 10 21 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06
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