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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 240 121 do nr 240 160)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240156 (41) 2020 11 30 
(51) A01B 29/04 (2006 .01) 
 A01B 29/06 (2006 .01) 
 A01B 49/02 (2006 .01) 

 A01B 19/00 (2006 .01) 
 A01B 19/08 (2006 .01)
(21) 430065 (22) 2019 05 29
(72) JaDWISIeŃCZaK KRZySZTOF, Olsztyn (PL); 
KOnOPKa STanISłaW, Olsztyn (PL); łUKa PaTRyK KRZySZTOF, 
Ruska Wieś (PL)
(73) UnIWeRSyTeT WaRMIŃSKO-MaZURSKI W OLSZTynIe, 
Olsztyn (PL)
(54) agregat uprawowy do gleb ciężkich

(B1) (11) 240129 (41) 2020 12 28 
(51) A01B 51/02 (2006 .01) 
 A01D 34/64 (2006 .01) 
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 A01D 67/00 (2006 .01) 
 A01B 45/00 (2006 .01) 
 A01B 49/04 (2006 .01) 
 A01D 42/04 (2006 .01) 
 A01D 42/08 (2006 .01) 
 B62D 51/06 (2006 .01) 
 E01H 5/00 (2006 .01)
(21) 434316 (22) 2020 06 15
(30) CZ2019-384  2019 06 18 CZ
(72) MILaTOVÁ MaRKÉTa, Frýdlant nad Ostravicí (CZ)
(73) MILaTOVÁ MaRKÉTa, Frýdlant nad Ostravicí (CZ)
(54) Jednoosiowe urządzenie dla mocowania osprzętu do kształto-
wania terenu

(B1) (11) 240131 (41) 2018 08 13 
(51) A01G 9/24 (2006 .01) 
 F24F 7/02 (2006 .01)
(21) 420498 (22) 2017 02 10
(72) KRZeSIŃSKI WłODZIMIeRZ, Poznań (PL); SPIŻeWSKI TOMaSZ, 
Kostrzyń Wielkopolski (PL); FaBIaŃSKI ROBeRT, Komorniki (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (PL)
(54) System wietrzenia budowli z dachami izolowanymi termicznie 
pianą, zwłaszcza w szklarniach i tunelach foliowych oraz innych 
budowlach

(B1) (11) 240150 (41) 2019 12 16 
(51) A01K 31/00 (2006 .01) 
 F24D 3/12 (2006 .01) 
 F24D 3/18 (2006 .01) 
 F24D 11/02 (2006 .01) 
 F24F 5/00 (2006 .01)
(21) 429374 (22) 2019 03 25
(72) RaDOŃ Jan, Kraków (PL); naWaLany gRZegORZ, 
Sygneczów (PL)
(73) UnIWeRSyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Układ do odzysku i powtórnego wykorzystania ciepła w brojler-
ni i sposób odzysku i powtórnego wykorzystania ciepła w brojlerni

(B1) (11) 240151 (41) 2019 12 16 
(51) A01K 31/00 (2006 .01) 
 F24D 3/12 (2006 .01) 
 F24D 3/18 (2006 .01) 
 F24D 11/02 (2006 .01) 
 F24F 5/00 (2006 .01)
(21) 429376 (22) 2019 03 25
(72) RaDOŃ Jan, Kraków (PL); naWaLany gRZegORZ, 
Sygneczów (PL)
(73) UnIWeRSyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Sposób odzysku i powtórnego wykorzystania ciepła w brojlerni

(B1) (11) 240121 (41) 2019 11 04 
(51) A23L 2/02 (2006 .01) 
 A23L 2/38 (2006 .01) 
 A23L 2/52 (2006 .01) 
 A23L 2/84 (2006 .01) 
 A23L 33/135 (2016 .01) 
 C12G 3/02 (2006 .01) 
 C12R 1/01 (2006 .01) 
 C12R 1/225 (2006 .01) 
 C12R 1/865 (2006 .01)
(21) 425394 (22) 2018 04 28
(72) DZIUgan PIOTR, Zgierz (PL); MOTyL ILOna, łódź (PL); 
PłUCIennIK DaWID, Przysucha (PL)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWe PIK 
PłUCIennIK I KOłaCZ SPÓłKa JaWna, Wawrzyszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania napojów słodowo-selerowych

(B1) (11) 240160 (41) 2020 09 21 
(51) A47B 95/02 (2006 .01) 
 E05B 5/00 (2006 .01) 
 E05B 7/00 (2006 .01)
(21) 429192 (22) 2019 03 08
(72) KaRWaCKI JeRZy, Jedlin (PL)
(73) KaRWaCKI JeRZy DeVO, łomża (PL)
(54) Uchwyt

(B1) (11) 240126 (41) 2020 11 02 
(51) A47C 1/032 (2006 .01) 
 A47C 1/034 (2006 .01) 
 A47C 7/50 (2006 .01)
(21) 429768 (22) 2019 04 27
(72) DeSCZyK RaFał, Dobrodzień (PL); KLeR SeBaSTIan, 
Dobrodzień (PL)
(73) KLeR SPÓłKa aKCyJna, Dobrodzień (PL)
(54) Zespół do zmiany położenia oparcia i podnóżka mebla wypo-
czynkowego

(B1) (11) 240137 (41) 2021 04 06 
(51) A47G 33/06 (2006 .01) 
 A47G 33/04 (2006 .01)
(21) 431345 (22) 2019 10 02
(72) SaWICKI BOgDan, gliwice (PL); KaCZMaRZyK ROBeRT,  
Żarki (PL)
(73) gReeneRy WORLD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Moduł konstrukcyjny choinki

(B1) (11) 240152 (41) 2019 08 12 
(51) A61K 8/96 (2006 .01) 
 B01D 11/02 (2006 .01)
(21) 427795 (22) 2018 11 16
(72) TaBaSZeWSKa MałgORZaTa, Iwkowa (PL)
(73) UnIWeRSyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania liofilizowanego ekstraktu roślinnego 
do produktów, zwłaszcza kosmetycznych

(B1) (11) 240123 (41) 2020 07 27 
(51) A61K 31/05 (2006 .01) 
 A61K 36/28 (2006 .01) 
 A61K 35/06 (2006 .01) 
 A61K 9/12 (2006 .01) 
 A61P 17/16 (2006 .01)
(21) 428661 (22) 2019 01 24
(72) KURyłeK MaRCIn, Wilcza góra (PL)
(73) STaRPhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna w postaci pianki aerozolowej

(B1) (11) 240144 (41) 2015 02 02 
(51) A61L 15/38 (2006 .01) 
 A61L 15/28 (2006 .01) 
 A61L 15/32 (2006 .01)
(21) 404878 (22) 2013 07 30
(72) CIeŚLIK KaZIMIeRZ, Kraków (PL); SMORĄg ZDZISłaW,  
Balice (PL); SłOMSKI RySZaRD, Poznań (PL); nOWaK MaRIUSZ, 
Katowice (PL); KaWeCKI MaReK, Jaworze (PL)
(73) CIeŚLIK KaZIMIeRZ, Kraków (PL); UnIWeRSyTeT 
PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (PL)
(54) Biotechnologiczny opatrunek do leczenia ran oparzeniowych, 
sposób wykonania opatrunku biotechnologicznego do leczenia ran 
oparzeniowych i sposób zastosowania opatrunku biotechnologicz-
nego do leczenia ran oparzeniowych
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(B1) (11) 240122 (41) 2019 12 02 
(51) A62B 1/06 (2006 .01) 
 A62B 1/08 (2006 .01) 
 A62B 1/10 (2006 .01) 
 A62B 35/00 (2006 .01) 
 A62B 1/18 (2006 .01) 
 B66D 5/00 (2006 .01) 
 E04G 21/32 (2006 .01)
(21) 425749 (22) 2018 05 28
(72) SORDyL JaCeK, Wodzisław Śląski (PL); POLaneK MaReK, 
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) CBR ROCK MaSTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego opuszczania po powstrzyma-
niu upadku na wysokości

(B1) (11) 240140 (41) 2017 01 16 
(51) B32B 27/36 (2006 .01) 
 B32B 27/40 (2006 .01) 
 B32B 33/00 (2006 .01) 
 C09K 11/08 (2006 .01) 
 C09D 5/22 (2006 .01) 
 G09F 13/20 (2006 .01)
(21) 417371 (22) 2016 05 31
(72) MeRKa WłODZIMIeRZ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) OSCenDa ZenOn FIRMa USłUgOWO-hanDLOWa gRyF, 
Knurów (PL)
(54) Sposób wykonywania płyt fotoluminescencyjnych przezna-
czonych do wycinania

(B1) (11) 240148 (41) 2019 09 09 
(51) B60S 5/00 (2006 .01) 
 G06T 7/60 (2017 .01)
(21) 424673 (22) 2018 02 26
(72) FIgLUS TOMaSZ, Strzyżowice (PL); CZeCh PIOTR, Tychy (PL); 
SKRUCany TOMaS, nove Mesto nad Vahom (SI)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru deformacji nadwozia pojazdu

(B1) (11) 240135 (41) 2020 07 27 
(51) B65D 21/02 (2006 .01) 
 B65D 25/22 (2006 .01) 
 B65G 1/04 (2006 .01)
(21) 427385 (22) 2017 04 07
(30) 20160614  2016 04 13 nO
(86) 2017 04 07  PCT/eP17/58392
(87) 2017 10 19  WO17/178370
(72) hOgnaLanD IngVaR, nedre Vats (nO); FJeLDheIM IVaR, 
haugesund (nO); aUSTRheIM TROnD, enge (nO)
(73) autostore Technology aS, nedre Vats (nO)
(54) elastyczny kosz i zestaw do przechowywania

(B1) (11) 240139 (41) 2017 06 05 
(51) C02F 3/32 (2006 .01) 
 C02F 1/28 (2006 .01)
(21) 414891 (22) 2015 11 23
(72) WaRĘŻaK TOMaSZ, Zielona góra (PL)
(73) TOMaSZ WaRĘŻaK 1) BIURO OPRaCOWaŃ InŻynIeRSKICh 
eCOVeRDe 2) InSTyTUT nOWyCh TeChnOLOgII InŻynIeRII 
ŚRODOWISKa, Zielona góra (PL)
(54) aktywna mieszanka sorpcyjna

(B1) (11) 240138 (41) 2017 06 05 
(51) C05F 11/08 (2006 .01) 
 C02F 3/32 (2006 .01)
(21) 414890 (22) 2015 11 23
(72) WaRĘŻaK TOMaSZ, Zielona góra (PL)

(73) TOMaSZ WaRĘŻaK 1) BIURO OPRaCOWaŃ InŻynIeRSKICh 
eCOVeRDe 2) InSTyTUT nOWyCh TeChnOLOgII InŻynIeRII 
ŚRODOWISKa, Zielona góra (PL)
(54) Środek aktywujący

(B1) (11) 240143 (41) 2021 10 25 
(51) C05F 17/907 (2020 .01) 
 C05F 9/02 (2006 .01)
(21) 433606 (22) 2020 04 20
(72) gIeRULa CZeSłaW, Brzozów (PL); OLeJKO KaROLIna, 
Brzozów (PL)
(73) ZaKłaD TWORZyW SZTUCZnyCh aRTgOS  
SPÓłKa aKCyJna, Brzozów (PL)
(54) Kompostownik modułowy

(B1) (11) 240153 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 453/04 (2006 .01)
(21) 429150 (22) 2019 03 05
(72) JURCZaK JanUSZ, Warszawa (PL); MaJDeCKI MaCIeJ,  
Raszyn (PL); nIeDBała PaTRyK, Raszyn (PL)
(73) InSTyTUT CheMII ORganICZneJ POLSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (PL)
(54) nowe pochodne amidowe alkaloidów chinowców, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w asymetrycznych reakcjach 
przeniesienia fazowego

(B1) (11) 240154 (41) 2020 12 14 
(51) C07D 453/04 (2006 .01)
(21) 430141 (22) 2019 06 04
(72) JURCZaK JanUSZ, Warszawa (PL); MaJDeCKI MaCIeJ,  
Raszyn (PL); nIeDBała PaTRyK, Raszyn (PL)
(73) InSTyTUT CheMII ORganICZneJ POLSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (PL)
(54) n,O-Dipodstawione związki na  bazie chinuklidyny, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako katalizatorów procesów 
PTC

(B1) (11) 240155 (41) 2020 12 14 
(51) C07D 453/04 (2006 .01)
(21) 430142 (22) 2019 06 04
(72) JURCZaK JanUSZ, Warszawa (PL); MaJDeCKI MaCIeJ,  
Raszyn (PL); nIeDBała PaTRyK, Raszyn (PL)
(73) InSTyTUT CheMII ORganICZneJ POLSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (PL)
(54) Pochodne amidowe hydrocynchonidyny, hydrocynchoniny, 
hydrochininy oraz hydrochinidyny, sposób ich wytwarzania oraz 
ich zastosowanie jako katalizatorów procesów PTC

(B1) (11) 240159 (41) 2020 08 10 
(51) C07K 14/575 (2006 .01)
(21) 428711 (22) 2019 01 29
(72) RySZKa FLORIan, Sosnowiec (PL); DOLIŃSKa BaRBaRa, 
Katowice (PL)
(73) BIOCheFa FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Sposób otrzymywania prolaktyny

(B1) (11) 240128 (41) 2021 03 08 
(51) C12N 1/20 (2006 .01) 
 A61L 2/00 (2006 .01)
(21) 430991 (22) 2019 08 29
(72) MaCIeRZyŃSKa-PIOTROWSKa eWa, Janówka (PL); 
WaSILeWSKI BaRTłOMIeJ, łódź (PL)
(73) POLWeT-CenTROWeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łask (PL)
(54) Sposób sterylizacji pożywki bakteryjnej
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(B1) (11) 240149 (41) 2020 06 29 
(51) C21D 7/06 (2006 .01) 
 B24C 1/10 (2006 .01)
(21) 428368 (22) 2018 12 27
(72) MIKUła JaROSłaW, gliwice (PL); gRZegORZeK WOJCIeCh, 
Lędziny (PL); aDaMeCKI DanIeL, gliwice (PL); MIKUła STanISłaW, 
gliwice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Urządzenie do śrutowania zaworów silników spalinowych

(B1) (11) 240157 (41) 2019 10 07 
(51) C23C 18/14 (2006 .01) 
 C25D 5/04 (2006 .01) 
 B05D 1/28 (2006 .01) 
 C25D 17/12 (2006 .01) 
 C23C 18/02 (2006 .01) 
 C25D 5/00 (2006 .01)
(21) 425002 (22) 2018 03 23
(72) BUDKOWSKI anDRZeJ, Kraków (PL); RySZ JaKUB,  
Czernichów (PL); aWSIUK KaMIL, Kraków (PL); MaRZeC MaTeUSZ, 
Kraków (PL); DĄBCZyŃSKI PaWeł, Suchedniów (PL);  
MIChaLIK MaCIeJ, Kraków (PL)
(73) UnIWeRSyTeT JagIeLLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do oddziaływania na ciecz w menisku przesuwanym 
po podłożu i sposób prowadzenia reakcji

(B1) (11) 240158 (41) 2020 02 10 
(51) C25D 3/12 (2006 .01) 
 C25D 13/02 (2006 .01) 
 B05D 1/00 (2006 .01)
(21) 426524 (22) 2018 08 02
(72) SZaWłOWSKI JeRZy, Warszawa (PL); JOŃCZyK SyLWeSTeR, 
Pruszków (PL); BaRanOWSKI MIChał, gąbin (PL); KOnDeJ aDaM, 
Warszawa (PL); TRZaSKa MaRIa, Warszawa (PL); MaZUReK anna, 
Warszawa (PL); CIeŚLaK gRZegORZ, Radom (PL)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT MeChanIKI 
PReCyZyJneJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyfuzyjnej warstwy borowanej na stopach 
żelaza

(B1) (11) 240145 (41) 2019 02 25 
(51) E04D 13/03 (2006 .01) 
 E04D 13/14 (2006 .01)
(21) 422604 (22) 2017 08 21
(72) WełeSZCZUK MaRCIn, Brzeg (PL); DeMSKa IZaBeLa,  
Brzeg (PL)
(73) OKPOL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Modułowy świetlik do dachów płaskich

(B1) (11) 240141 (41) 2020 06 01 
(51) E06B 9/42 (2006 .01) 
 A47H 23/01 (2006 .01) 
 E06B 9/56 (2006 .01)
(21) 427911 (22) 2018 11 26
(72) BeDnaReK RySZaRD, Sieradz (PL); KOWaLSKI PIOTR,  
Sieradz (PL)
(73) BeDnaReK aLeKSanDRa PRZeDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCyJnO hanDLOWO USłUgOWe KaMa, Sieradz (PL)
(54) Obciążnik rolety

(B1) (11) 240142 (41) 2020 11 02 
(51) F02M 21/02 (2006 .01) 
 F16B 47/00 (2006 .01)
(21) 432482 (22) 2019 12 31
(72) gOłaWSKI TOMaSZ, Warszawa (PL)
(73) gOłaWSKI TOMaSZ gTS, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do blokowania w pozycji wciśniętej przycisku tanko-
wania na dystrybutorze autogazu

(B1) (11) 240125 (41) 2020 10 05 
(51) F24F 13/02 (2006 .01) 
 F16L 21/035 (2006 .01) 
 F16L 47/26 (2006 .01)
(21) 429140 (22) 2019 04 04
(72) PRyMOn MaReK, Kraków (PL); ROKOSZ MIChał, Katowice (PL);  
DUDeK MIChał, Błażkowa (PL)
(73) TheSSLa gReen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(54) Rurowe złącze króćca przewodu powietrza ze ścianką otuliny 
izolacyjnej, w instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacji

(B1) (11) 240136 (41) 2021 03 22 
(51) F24T 10/15 (2018 .01) 
 E02D 5/18 (2006 .01)
(21) 431080 (22) 2019 09 09
(72) DOMSKI JeRZy, Kraków (PL); WRana BOgUMIł, Kraków (PL)
(73) ZaKłaD KOnSULTaCyJnO-BaDaWCZy geOCOMP  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL); 
WRana BOgUMIł BOMeS BIURO PROJeKTÓW I InFORMaTyKI, 
Kraków (PL)
(54) element rozdzielczy sekcji ściany szczelinowej

(B1) (11) 240127 (41) 2020 11 30 
(51) F25B 47/02 (2006 .01) 
 F25B 6/04 (2006 .01)
(21) 430073 (22) 2019 05 29
(72) gaSZeK KRZySZTOF, Piaski (PL); gaSZeK SłaWOMIR,  
Piaski (PL)
(73) TeChCOOL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Piaski (PL)
(54) Układ chłodzący zamrażarki, zwłaszcza zamrażarki płytowej

(B1) (11) 240132 (41) 2018 11 05 
(51) G01H 9/00 (2006 .01) 
 G01V 1/18 (2006 .01) 
 G01V 1/22 (2006 .01) 
 G01V 1/24 (2006 .01) 
 G01B 9/02 (2006 .01)
(21) 421475 (22) 2017 04 28
(72) STaŃCZyK TOMaSZ, Warszawa (PL); naPIeRała MaReK, 
Warszawa (PL); TenDeRenDa TaDeUSZ, Warszawa (PL); 
naSIłOWSKI TOMaSZ, Warszawa (PL); PaŹDZIOR aDaM,  
Lublin (PL)
(73) InPhOTeCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ołtarzew (PL)
(54) Sposób pomiaru drgań oraz urządzenie do pomiaru drgań

(B1) (11) 240133 (41) 2018 12 03 
(51) G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/84 (2006 .01) 
 A61K 33/36 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 421781 (22) 2017 06 02
(72) LUBIŃSKI Jan, Szczecin (PL); JaKUBOWSKa anna,  
Szczecin (PL); MaRCInIaK WOJCIeCh, Szubin (PL);  
MUSZyŃSKa MagDaLena, Szczecin (PL); DeRKaCZ RÓŻa, 
godziszewo (PL); KaCZMaReK KaTaRZyna, Szczecin (PL); 
hUZaRSKI TOMaSZ, Szczecin (PL); gROnWaLD JaCeK, Szczecin (PL);  
CyBULSKI CeZaRy, Wołczkowo (PL)
(73) ReaD-gene SPÓłKa aKCyJna, Szczecin (PL)
(54) Sposób wykrywania znacznie obniżonego ryzyka raków u męż-
czyzn w Polsce, poprzez ocenę stężenia arsenu we krwi

(B1) (11) 240124 (41) 2020 08 24 
(51) G01N 33/68 (2006 .01)
(21) 428992 (22) 2019 02 21
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 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(72) STĘPIeŃ eWa łUCJa, giebułtów (PL); KaMIŃSKa agnIeSZKa, 
Kraków (PL)
(73) UnIWeRSyTeT JagIeLLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób określania stopnia uszkodzenia nerek pojawiającego 
się u chorych z cukrzycą

(B1) (11) 240134 (41) 2019 05 20 
(51) G01N 33/84 (2006 .01)
(21) 423375 (22) 2017 11 07
(72) MaRCInIaK WOJCIeCh, Szubin (PL); DeRKaCZ RÓŻa, 
godziszewo (PL); LUBIŃSKI Jan, Szczecin (PL);  
MUSZyŃSKa MagDaLena, Szczecin (PL)
(73) ReaD-gene SPÓłKa aKCyJna, Szczecin (PL)
(54) Sposób wykrywania zmniejszonego ryzyka raków u kobiet 
z mutacją w genie BRCa1

(B1) (11) 240147 (41) 2020 12 28 
(51) G08B 25/10 (2006 .01) 
 H04B 7/00 (2006 .01) 
 G08B 29/02 (2006 .01)
(21) 430371 (22) 2019 06 25
(72) KRyłOWICZ MaRIan, Poznań (PL)
(73) KRyłOWICZ MaRIan, Poznań (PL)
(54) Zespół do kontroli obiektów dozorowanych

(B1) (11) 240130 (41) 2021 09 27 
(51) H02G 1/04 (2006 .01)
(62) 427176
(21) 438296 (22) 2018 09 25
(72) BOgUCKI BOhDan, gdynia (PL)
(73) BOgUCKI BOhDan, gdynia (PL)
(54) Sposób stawiania napowietrznej linii energetycznej wysokiego 
napięcia

(B1) (11) 240146 (41) 2020 11 30 
(51) H04N 7/00 (2011 .01) 
 H04B 3/10 (2006 .01)
(21) 429971 (22) 2019 05 20
(72) SKRZyPKOWSKI JaCeK, gdańsk (PL)
(73) gDaŃSKIe ZaKłaDy TeLeeLeKTROnICZne TeLKOM-TeLMOR 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(54) Sposób i system sterowania i kontroli w sieci CaTV/SMaTV

InDeKS UDZIeLOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg SyMBOLI MKP

A01B 29/04 (2006 .01) 240156
A01B 29/06 (2006 .01) 240156*
A01B 49/02 (2006 .01) 240156*
A01B 19/00 (2006 .01) 240156*
A01B 19/08 (2006 .01) 240156*
A01B 51/02 (2006 .01) 240129
A01B 45/00 (2006 .01) 240129*
A01B 49/04 (2006 .01) 240129*
A01D 34/64 (2006 .01) 240129*
A01D 67/00 (2006 .01) 240129*
A01D 42/04 (2006 .01) 240129*

A01D 42/08 (2006 .01) 240129*
A01G 9/24 (2006 .01) 240131
A01K 31/00 (2006 .01) 240150
A01K 31/00 (2006 .01) 240151
A23L 2/02 (2006 .01) 240121
A23L 2/38 (2006 .01) 240121*
A23L 2/52 (2006 .01) 240121*
A23L 2/84 (2006 .01) 240121*
A23L 33/135 (2016 .01) 240121*
A47B 95/02 (2006 .01) 240160
A47C 1/032 (2006 .01) 240126

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

A47C 1/034 (2006 .01) 240126*
A47C 7/50 (2006 .01) 240126*
A47G 33/06 (2006 .01) 240137
A47G 33/04 (2006 .01) 240137*
A47H 23/01 (2006 .01) 240141*
A61K 8/96 (2006 .01) 240152
A61K 31/05 (2006 .01) 240123
A61K 36/28 (2006 .01) 240123*
A61K 35/06 (2006 .01) 240123*
A61K 9/12 (2006 .01) 240123*
A61K 33/36 (2006 .01) 240133*
A61L 15/38 (2006 .01) 240144
A61L 15/28 (2006 .01) 240144*
A61L 15/32 (2006 .01) 240144*
A61L 2/00 (2006 .01) 240128*
A61P 17/16 (2006 .01) 240123*
A61P 35/00 (2006 .01) 240133*
A62B 1/06 (2006 .01) 240122
A62B 1/08 (2006 .01) 240122*
A62B 1/10 (2006 .01) 240122*
A62B 35/00 (2006 .01) 240122*
A62B 1/18 (2006 .01) 240122*
B01D 11/02 (2006 .01) 240152*
B05D 1/28 (2006 .01) 240157*
B05D 1/00 (2006 .01) 240158*
B24C 1/10 (2006 .01) 240149*
B32B 27/36 (2006 .01) 240140
B32B 27/40 (2006 .01) 240140*
B32B 33/00 (2006 .01) 240140*
B60S 5/00 (2006 .01) 240148
B62D 51/06 (2006 .01) 240129*
B65D 21/02 (2006 .01) 240135
B65D 25/22 (2006 .01) 240135*
B65G 1/04 (2006 .01) 240135*
B66D 5/00 (2006 .01) 240122*
C02F 3/32 (2006 .01) 240139
C02F 1/28 (2006 .01) 240139*
C02F 3/32 (2006 .01) 240138*
C05F 11/08 (2006 .01) 240138
C05F 17/907 (2020 .01) 240143
C05F 9/02 (2006 .01) 240143*
C07D 453/04 (2006 .01) 240153
C07D 453/04 (2006 .01) 240154
C07D 453/04 (2006 .01) 240155
C07K 14/575 (2006 .01) 240159
C09D 5/22 (2006 .01) 240140*
C09K 11/08 (2006 .01) 240140*
C12G 3/02 (2006 .01) 240121*
C12N 1/20 (2006 .01) 240128
C12R 1/01 (2006 .01) 240121*
C12R 1/225 (2006 .01) 240121*
C12R 1/865 (2006 .01) 240121*

C21D 7/06 (2006 .01) 240149
C23C 18/14 (2006 .01) 240157
C23C 18/02 (2006 .01) 240157*
C25D 5/04 (2006 .01) 240157*
C25D 17/12 (2006 .01) 240157*
C25D 5/00 (2006 .01) 240157*
C25D 3/12 (2006 .01) 240158
C25D 13/02 (2006 .01) 240158*
E01H 5/00 (2006 .01) 240129*
E02D 5/18 (2006 .01) 240136*
E04D 13/03 (2006 .01) 240145
E04D 13/14 (2006 .01) 240145*
E04G 21/32 (2006 .01) 240122*
E05B 5/00 (2006 .01) 240160*
E05B 7/00 (2006 .01) 240160*
E06B 9/42 (2006 .01) 240141
E06B 9/56 (2006 .01) 240141*
F02M 21/02 (2006 .01) 240142
F16B 47/00 (2006 .01) 240142*
F16L 21/035 (2006 .01) 240125*
F16L 47/26 (2006 .01) 240125*
F24D 3/12 (2006 .01) 240150*
F24D 3/18 (2006 .01) 240150*
F24D 11/02 (2006 .01) 240150*
F24D 3/12 (2006 .01) 240151*
F24D 3/18 (2006 .01) 240151*
F24D 11/02 (2006 .01) 240151*
F24F 7/02 (2006 .01) 240131*
F24F 5/00 (2006 .01) 240150*
F24F 5/00 (2006 .01) 240151*
F24F 13/02 (2006 .01) 240125
F24T 10/15 (2018 .01) 240136
F25B 47/02 (2006 .01) 240127
F25B 6/04 (2006 .01) 240127*
G01B 9/02 (2006 .01) 240132*
G01H 9/00 (2006 .01) 240132
G01N 33/48 (2006 .01) 240133
G01N 33/84 (2006 .01) 240133*
G01N 33/68 (2006 .01) 240124
G01N 33/84 (2006 .01) 240134
G01V 1/18 (2006 .01) 240132*
G01V 1/22 (2006 .01) 240132*
G01V 1/24 (2006 .01) 240132*
G06T 7/60 (2017 .01) 240148*
G08B 25/10 (2006 .01) 240147
G08B 29/02 (2006 .01) 240147*
G09F 13/20 (2006 .01) 240140*
H02G 1/04 (2006 .01) 240130
H04B 7/00 (2006 .01) 240147*
H04B 3/10 (2006 .01) 240146*
H04N 7/00 (2011 .01) 240146

 1 2  1 2

InDeKS nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PaTenTÓW

240121 A23L 2/02 (2006 .01)
240122 A62B 1/06 (2006 .01)
240123 A61K 31/05 (2006 .01)
240124 G01N 33/68 (2006 .01)
240125 F24F 13/02 (2006 .01)

240126 A47C 1/032 (2006 .01)
240127 F25B 47/02 (2006 .01)
240128 C12N 1/20 (2006 .01)
240129 A01B 51/02 (2006 .01)
240130 H02G 1/04 (2006 .01)
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 1 2  1 2

240131 A01G 9/24 (2006 .01)
240132 G01H 9/00 (2006 .01)
240133 G01N 33/48 (2006 .01)
240134 G01N 33/84 (2006 .01)
240135 B65D 21/02 (2006 .01)
240136 F24T 10/15 (2018 .01)
240137 A47G 33/06 (2006 .01)
240138 C05F 11/08 (2006 .01)
240139 C02F 3/32 (2006 .01)
240140 B32B 27/36 (2006 .01)
240141 E06B 9/42 (2006 .01)
240142 F02M 21/02 (2006 .01)
240143 C05F 17/907 (2020 .01)
240144 A61L 15/38 (2006 .01)
240145 E04D 13/03 (2006 .01)

240146 H04N 7/00 (2011 .01)
240147 G08B 25/10 (2006 .01)
240148 B60S 5/00 (2006 .01)
240149 C21D 7/06 (2006 .01)
240150 A01K 31/00 (2006 .01)
240151 A01K 31/00 (2006 .01)
240152 A61K 8/96 (2006 .01)
240153 C07D 453/04 (2006 .01)
240154 C07D 453/04 (2006 .01)
240155 C07D 453/04 (2006 .01)
240156 A01B 29/04 (2006 .01)
240157 C23C 18/14 (2006 .01)
240158 C25D 3/12 (2006 .01)
240159 C07K 14/575 (2006 .01)
240160 A47B 95/02 (2006 .01)

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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) 417349u) 25/2017
(a1) (21) 419172u) 04/2018
(a1) (21) 424450u) 15/2018

(a1) (21) 427438u) 09/2020
(a1) (21) 429153u) 01/2020

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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) 422663u) 06/2019
(a1) (21) 426234u) 02/2020
(a1) (21) 428098 13/2020

(a1) (21) 431701 09/2021
(a1) (21) 431702 09/2021
(a1) (21) 433701 31/2021

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

wygaśniĘcie prawa

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

(B1) (11) 232894 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232947 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232953 2020 06 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232995 2020 01 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233006 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233017 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233050 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233095 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233119 2020 02 29 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 233152 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233163 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233164 2020 07 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233170 2020 06 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233204 2020 04 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233216 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233218 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233238 2020 06 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233254 2020 05 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233259 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233282 2020 04 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233291 2020 01 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233306 2020 05 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233312 2020 05 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233360 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233363 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233380 2020 01 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233383 2020 06 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233396 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233442 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233445 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233446 2020 05 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233452 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233464 2020 06 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233471 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233472 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233473 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233474 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233475 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233485 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233545 2020 06 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233563 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233567 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233586 2020 05 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233593 2020 04 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233596 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233610 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233636 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233638 2020 06 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233639 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233656 2020 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233657 2020 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233691 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233710 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233712 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233716 2020 05 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233719 2020 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233720 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233768 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233787 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233823 2020 08 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233847 2020 06 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233874 2020 07 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233919 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233948 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233949 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233950 2020 04 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233951 2020 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233952 2020 08 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233960 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233964 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234057 2020 07 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234125 2020 07 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234126 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234128 2020 06 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234170 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234252 2020 01 13 Patent wygasł w całości .



10 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2022

(B1) (11) 234253 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234254 2020 05 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234312 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234315 2020 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234346 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234373 2020 08 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234422 2020 05 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234426 2020 07 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234448 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234493 2020 04 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234494 2020 07 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234550 2020 06 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234551 2020 07 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234608 2020 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234609 2020 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234610 2020 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234627 2019 12 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234651 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234659 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234762 2020 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234794 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235022 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235023 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235024 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235025 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235026 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235662 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235663 2020 03 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236069 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236169 2020 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 236416 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237289 2018 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237311 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237434 2020 03 08 Patent wygasł w całości .

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo nu-
mer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, 
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu 
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść 
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji 
uprzednio ogłoszonej.

(B1) (11) 226616 8/2017  2021 11 12 
na postawie art .156 ust .1 pkt 4 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dn . 08 .03 .2017 r .  
o udzieleniu patentu

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) 199789 a . Wykreślono: UnILeVeR nV, Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 222754 a . Wykreślono: CIeCh ŻyWICe SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, 
Polska  365703807 Wpisano: SaRZyna-CheMICaL SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, Pol-
ska 365703807

(11) 222754 a . Wykreślono: SaRZyna-CheMICaL SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowa Sarzy-
na, Polska  365703807 Wpisano: SaRZyna CheMICaL SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, Pol-
ska 365703807

(11) 220759 D . „W  dniu 02 listopada 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 16815/21/572) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2697990 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Czesławie Siesiewicz zamieszkałej w Krakowie wobec Sys-
tem 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W dniu 02 listopada 2021 r . na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt Wa .XI .ns-
-Rej .Za 16869/21/781) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2698058 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat .220759 
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących eugeniu-
szowi Magierowskiemu zamieszkałemu w  Otmuchowie wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 07 września 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 13111/21/048) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2691841 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Jerzemu Wiesiołowskiemu zamieszkałemu w  Warszawie 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 08 listopada 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 17208/21/919) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2698519 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Szczyrku wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzi-
bą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 16 sierpnia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za  9741/21/036) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2689318 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Jadwidze Klepaczka zamieszkałej w łodzi wobec System 
3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W dniu 19 października 2021 r . na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15809/21/784) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2696536 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Dorocie Kacprzyk zamieszkałej w Sulejowie wobec System 
3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .
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(11) 220759 D . „W dniu 20 października 2021 r . na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15628/21/823) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2696689 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krystynie Panek zamieszkałej w  łodzi wobec System 3e 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 20 października 2021 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 15813/21/699) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2696737 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Stanisławowi Franciszkowi Pulik zamieszkałe-
mu w Szaniawach-Matysach wobec System 3e Spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 28 września 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 14868/21/238) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2694160 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w  Radomiu wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . „W  dniu 29 września 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 14870/21/351) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2694220 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych halinie Zielińskiej zamieszkałej w Pabianicach wobec Sys-
tem 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W dniu 02 listopada 2021 r . na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt Wa .XI .ns-
-Rej .Za 16812/21/369) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2697882 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat .220960 
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących eugeniu-
szowi Magierowskiemu zamieszkałemu w  Otmuchowie wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 02 listopada 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 16813/21/770) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2697992 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Czesławie Siesiewicz zamieszkałej w Krakowie wobec Sys-
tem 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 07 września 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 13112/21/449) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2691844 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Jerzemu Wiesiołowskiemu zamieszkałemu w  Warszawie 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W dniu 11 października 2021 r . na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15621/21/016) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2695634 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krystynie Panek zamieszkałej w  łodzi wobec System 3e 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W dniu 18 października 2021 r . na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15372/21/719) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2696348 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Mateuszowi Pawlakowi zamieszkałemu w Zgierzu wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 20 października 2021 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 15619/21/903) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2696694 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Małgorzacie gajewskiej zamieszkałej w łodzi 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 25 października 2021 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 15810/21/496) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2697214 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Dorocie Kacprzyk zamieszkałej w  Sulejowie 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 28 września 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 14881/21/073) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2694190 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w  Radomiu wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . „W  dniu 29 listopada 2021 r . na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18184/21/853) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2700377 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Martynie Karoń zamieszkałej w Radomiu wobec System 3e 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 223781 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835; UnIWeRSyTeT 
PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań, Polska 000001844 Wpi-
sano: UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy W  POZnanIU, Poznań, 
Polska  000001844; InSTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU 
ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIe-
gO - PaŃSTWOWy InSTyTUT BaDaWCZy, Warszawa, Pol-
ska 000053835

(11) 225138 a . Wykreślono: MaRSZałeK KOnSTanTy, Kra-
ków, Polska Wpisano: aDVanCeD DIagnOSTIC eQUIPMenT 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 385908741

(11) 225277 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 225895 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835
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(11) 225911 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 226526 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 226527 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 226671 a . Wykreślono: MaRSZałeK KOnSTanTy, Kra-
ków, Polska Wpisano: aDVanCeD DIagnOSTIC eQUIPMenT 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 385908741

(11) 226818 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 228310 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 228552 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 228711 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 228787 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 229704 a . Wykreślono: CenTRUM BaDaŃ I ROZWOJU 
TeChnOLOgII DLa PRZeMySłU SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, 
Polska  146961367; MaRSZałeK KOnSTanTy, Kraków, Polska; 
RyDOSZ aRTUR, Kraków, Polska Wpisano: aDVanCeD DIagnO-
STIC eQUIPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Kraków, Polska 385908741

(11) 229762 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 230755 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 230944 a . Wykreślono: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM . 
PROF . WaCłaWa DĄBROWSKIegO - PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Warszawa, Polska 000053835

(11) 232033 a . Wykreślono: Derby Building Products, LLC, 
Miami, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Derby Building 
Products Inc ., Saint-augustin-de-Desmaures, Kanada

(11) 232208 a . Wykreślono: Derby Building Products, LLC, 
Miami, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Derby Building 
Products Inc ., Saint-augustin-de-Desmaures, Kanada

(11) 232711 a . Wykreślono: DeRUIanTe LeISURe SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk, Polska Wpi-
sano: RMS ReaLeSTaTe SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 369350292

(11) 234400 D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 12 stycznia 
2018 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wy-
nalazku przez MIROWSKI ROBeRT gRUPa MIRO, Kwidzyn, Polska 
na czas określony tj . 5 lat od zawarcia niniejszej umowy .

(11) 237580 a . Wykreślono: VIanaT SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Jasionka, Polska 363199180 Wpisano: VIanaT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jasionka, Polska 363199180

(11) 238182 C . Wykreślono: MUSZTaFaga-STaSZUK Mał-
gORZaTa, Knurów, Polska Wpisano: MUSZTyFaga-STaSZUK 
MałgORZaTa, Knurów, Polska

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.
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(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3355890 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3356076 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3362470 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3363983 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3365094 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3366613 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3372671 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3380086 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3382504 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3386919 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3387611 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3387693 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3390909 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3392920 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3393234 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3393621 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3397309 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3397488 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3402092 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3402196 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3402388 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3406891 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3409672 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3410725 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3416601 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3417498 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3423441 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3426185 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3431196 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3433426 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3437710 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3439119 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3440128 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3442485 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3446373 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3452075 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3455184 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3459701 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3464916 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3468306 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3472545 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3475288 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3480274 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3483951 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3483973 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3487958 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3488737 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3490035 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3492187 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3492287 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3497104 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3502075 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3505329 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3507276 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3521794 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3522154 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3528764 B1
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(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3531494 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3535197 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3536339 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3537506 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3539551 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3539599 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3544525 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3553904 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3555526 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3555527 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3556645 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3569914 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3569915 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3571004 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3571016 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3573939 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3574669 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3575370 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3579305 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3581711 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3582853 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3586035 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3587418 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3588360 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3589119 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3595397 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3598606 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3601889 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 3608196 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3609648 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3609789 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3611408 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3611502 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3612525 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3615843 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3617285 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3617461 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3618145 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3618664 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3618967 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3619433 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3620282 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3623220 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3623487 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3623548 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3623583 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3626729 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3627023 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3628795 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3628869 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3639334 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3641042 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3642413 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3643053 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3643709 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3644626 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3644647 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3644694 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3647659 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3651226 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3651532 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3652247 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3653522 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3659206 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3661534 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3662731 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3662732 B1

(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3663072 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3666551 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3666972 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3668563 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3668879 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3669654 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3669722 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3670522 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3673010 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3674727 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3675894 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3681316 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3683209 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3683377 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3684992 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3687523 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3687984 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3687996 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3693904 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3694641 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3695917 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3697789 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3700644 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3700913 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3702562 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3702693 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3705601 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3706935 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3706936 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3707718 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3708727 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3710134 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3710303 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3710416 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3710632 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3718193 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3722394 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3724403 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3726781 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3728070 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3731325 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3731770 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3737510 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3740281 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3742950 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3743846 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3744606 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3745721 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3746453 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3753264 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3756346 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3756770 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3762380 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3763195 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3771556 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3784846 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3791437 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3799184 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3847042 B1
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uniewaŻnienie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego pa-
tentu europejskiego, zakres unieważnienia oraz informację o organie 
dokonującym unieważnienia, jeśli nie był nim Urząd Patentowy RP, lub 
przyczynie unieważnienia.

(T3) (11) 1496324 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1613346 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1658113 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1631313 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1648940 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1667682 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1648513 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1716195 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1596488 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1612363 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1621167 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1716103 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1714506 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1818119 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1786491 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1802409 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1846030 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1786830 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1779901 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1859237 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1845956 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1871616 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1883679 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1891208 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2027340 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1885339 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1888042 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1899988 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1949392 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1969007 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1857607 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1984122 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2010158 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2022349 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2027008 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2037879 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2013391 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2046239 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2059243 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2049220 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2066766 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2085093 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2152237 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2101591 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1997901 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1936831 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2115107 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2141045 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2139791 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2129713 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2164496 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2203073 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2187965 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2185488 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2200588 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2209572 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2209696 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2214679 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2042227 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2124274 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2140771 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2246017 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2324853 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .
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(T3) (11) 2249859 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2262716 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2265288 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2252676 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2337849 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2339934 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2317878 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2328452 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2348838 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2326302 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2358541 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2346355 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2331485 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2402396 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2289352 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2311542 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2308579 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2253644 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2181852 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2292736 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2287226 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2345841 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2451135 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2311510 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2528456 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2393665 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2406629 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2424386 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2445329 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2442661 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2438129 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2449070 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2315650 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2451582 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2493363 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2478603 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2493922 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2503867 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2499414 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2477638 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2436269 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2486141 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2524679 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2405067 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2543277 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2422944 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2468636 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2374472 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2491788 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2347690 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2508566 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2345425 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2565033 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2444142 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2511297 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2524134 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2528719 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2538925 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2547903 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2563867 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2545193 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2561044 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2582780 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2569007 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2560495 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2580281 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .
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(T3) (11) 2544680 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2552415 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2460820 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2525128 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2556841 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2574244 Unieważniono w całości przez europejski Urząd 
Patentowy .

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2763549 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2763626 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2763690 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2763969 2019 10 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2764153 2019 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2764367 2019 09 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2765876 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2766186 2019 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2766230 2019 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2766427 2019 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2766909 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2767106 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2767292 2019 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2767546 2020 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768302 2019 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768303 2019 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768655 2019 10 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768741 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768877 2019 10 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768919 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768939 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2768969 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2769008 2019 10 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2769246 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2769527 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2769588 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2770844 2019 10 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2771327 2019 10 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2772086 2019 10 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2772294 2019 10 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2772543 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2773501 2019 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2773517 2019 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2773519 2019 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2773751 2019 10 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2857183 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2857678 2019 10 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2858430 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2858933 2019 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2860876 2019 10 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2863688 2019 10 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2865843 2019 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2867195 2019 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2867211 2019 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2871002 2019 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2871018 2019 09 26 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2871053 2019 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2874867 2019 10 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2875953 2019 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2877135 2019 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2878662 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2879979 2019 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2880109 2019 08 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2890825 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2891417 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2891750 2020 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2891755 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892702 2019 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892795 2019 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2892961 2019 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2893819 2019 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2893912 2020 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2894005 2020 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2894132 2019 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2894250 2019 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2894993 2019 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2895171 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2896218 2019 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2896762 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897554 2019 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2897655 2019 09 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) 1981506 a . Wykreślono: Janssen Sciences Ireland UC, 
Little Island, Irlandia Wpisano: Janssen Sciences Ireland Unlimited 
Company, Ringaskiddy, Irlandia

(11) 2001706 a . Wykreślono: KeIPeR gmbh & Co . Kg, Kaiser-
slautern, niemcy Wpisano: Johnson Controls Components gmbh 
& Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy

(11) 2001706 a . Wykreślono: Johnson Controls Compo-
nents gmbh & Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy Wpisano: Johnson 
Controls Metals holding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy

(11) 2001706 a . Wykreślono: Johnson Controls Metals hol-
ding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy Wpisano: adient Luxembourg 
holding S .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2057032 a . Wykreślono: KeIPeR gmbh & Co . Kg, Kaiser-
slautern, niemcy Wpisano: Johnson Controls Components gmbh 
& Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy

(11) 2057032 a . Wykreślono: Johnson Controls Compo-
nents gmbh & Co . Kg, Kaiserslautern, niemcy Wpisano: Johnson 
Controls Metals holding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy

(11) 2057032 a . Wykreślono: Johnson Controls Metals hol-
ding Ltd . & Co . Kg, Ratingen, niemcy Wpisano: adient Luxembourg 
holding S .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2405260 a . Wykreślono: Xnext S .r .l ., Milano, Włochy 
Wpisano: XneXT S .P .a ., Milano, Włochy

(11) 2533172 a . Wykreślono: Kobil Systems gmbh, Worms, 
niemcy Wpisano: KOBIL gmbh, Worms, niemcy

(11) 2574222 a . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne gmbh, Spelle, niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-gmbh, Spelle, niemcy

(11) 2574222 a . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-gmbh, Spelle, niemcy Wpisano: KROne agriculture Se, 
Spelle, niemcy

(11) 2616341 a . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
gmbh, altendorf, niemcy Wpisano: LOeSCh Verpackungstechnik 
gmbh + Co . Kg, altendorf, niemcy

(11) 2644443 a . Wykreślono: Johnson Controls Technology 
Company, holland, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: John-
son Controls Technology Company, Plymouth, Stany Zjednoczone 
ameryki

(11) 2644443 a . Wykreślono: Johnson Controls Technology 
Company, Plymouth, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: John-
son Controls Technology Company, Milwaukee, Stany Zjednoczo-
ne ameryki

(11) 2644443 a . Wykreślono: Johnson Controls Technology 
Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: John-
son Controls Technology Company, Michigan, Stany Zjednoczone 
ameryki

(11) 2644443 a . Wykreślono: Johnson Controls Technology 
Company, Michigan, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: adient 
Luxembourg holding S .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2738461 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2757892 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2792858 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2798942 a . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne gmbh, Spelle, niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-gmbh, Spelle, niemcy

(11) 2798942 a . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-gmbh, Spelle, niemcy Wpisano: KROne agriculture Se, 
Spelle, niemcy

(11) 2806748 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2823876 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2836447 a . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
gmbh, altendorf, niemcy Wpisano: LOeSCh Verpackungstechnik 
gmbh + Co . Kg, altendorf, niemcy

(11) 2896449 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2896450 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2897467 a . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
gmbh, altendorf, niemcy Wpisano: LOeSCh Verpackungstechnik 
gmbh + Co . Kg, altendorf, niemcy

(11) 2926885 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2933197 a . Wykreślono: Texa ag, haldenstein, Szwaj-
caria Wpisano: PackSys global ag, Rüti, Szwajcaria

(11) 2942314 a . Wykreślono: gPsystems, Saint-Sornin-Leu-
lac, Francja Wpisano: nORSUD, nanterre, Francja

(11) 2959959 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 2968434 a . Wykreślono: Shire Viropharma Incorpora-
ted, Lexington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Shire Viro-
pharma LLC, Lexington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 2975151 a . Wykreślono: nippon Steel & Sumikin Sta-
inless Steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: nIPPOn STeeL 
Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia

(11) 2979535 a . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne gmbh, Spelle, niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-gmbh, Spelle, niemcy

(11) 3004304 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3034943 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 3043112 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 3060641 a . Wykreślono: Unilever nV, Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3075687 a . Wykreślono: gPsystems, Saint-Sornin-Leu-
lac, Francja Wpisano: nORSUD, nanterre, Francja

(11) 3077560 a . Wykreślono: erasteel, Paris, Francja; aubert 
& Duval, Paris, Francja Wpisano: aubert & Duval, Paris, Francja

(11) 3085648 a . Wykreślono: gPsystems, Saint-Sornin-Leu-
lac, Francja Wpisano: nORSUD, nanterre, Francja

(11) 3086671 a . Wykreślono: Juul Labs UK holdco Limited, 
London, Wielka Brytania Wpisano: Juul Labs International Inc ., San 
Francisco, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3098507 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 3122404 a . Wykreślono: Baxalta Incorporated, Ban-
nockburn, Stany Zjednoczone ameryki; Baxalta gmbh, Opfikon, 
Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, 
Osaka, Japonia

(11) 3210981 a . Wykreślono: Theravance Respiratory Com-
pany, LLC, Brisbane, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Thera-
vance Biopharma R&D IP, LLC, South San Francisco, Stany Zjedno-
czone ameryki

(11) 3263238 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 3281686 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia

(11) 3347562 a . Wykreślono: hunting energy Services Inc ., 
houston, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: hUnTIng eneRgy 
SeRVICeS, LLC, houston, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3414194 a . Wykreślono: Texa ag, haldenstein, Szwaj-
caria Wpisano: PackSys global ag, Rüti, Szwajcaria

(11) 3453775 a . Wykreślono: Mitsubishi hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
yokohama, Japonia
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ogłosZenia

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgło-
szenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w któ-
rym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli 
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku 
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.

(B1) (11) 239841 (22) 2020 03 10 03/2022 (10%) 2021 11 15
(54) Przetwornik pomiarowy do  badania materiałów przewodzą-
cych oraz sposób badania materiałów przewodzących
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 239842 (22) 2019 03 25 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) Sposób wytwarzania 19-nortestololaktonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239843 (22) 2019 03 25 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) 3β-hydroksy-17a-oksa-D-homo-B-norandrost-5-en-17-on i spo- 
sób wytwarzania 3β-hydroksy-17a-oksa-D-homo-B-norandrost-5-
en-17-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239844 (22) 2019 08 20 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) Sposób wytwarzania 3-(tien-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-pro-
pan-1-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239845 (22) 2019 08 20 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) Sposób wytwarzania 3-(tien-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-pro-
pan-1-onu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239846 (22) 2019 08 29 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) Racemiczny maślan (e)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)but-3-en-2-ylu 
i sposób jego otrzymywania oraz sposób kinetycznego rozdziału 
racemicznego maślanu (e)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)but-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239847 (22) 2019 09 16 03/2022 (-) 2021 11 19
(54) 2’-Chloro-7-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i spo- 
sób wytwarzania 2’-chloro-7-O-β-D-(4”-O-metyloglukopira- 
nozylo)-flawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239848 (22) 2019 01 31 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób wytwarzania 5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-
2’-metoksyflawonu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239849 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-(4’-mety-
lofenylo)but-3-en-2-olu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239850 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14 
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego maślanu (e)-
-4-fenylobut-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239851 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-(2’,5’-di-
metylofenylo)but-3-en-2-olu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239852 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego octanu (e)-4-fe-
nylobut-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239853 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-(4’-metok-
syfenylo)but-3-en-2-olu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239854 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego octanu (e)-4-fe-
nylobut-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239855 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego propionianu 
(e)-4-fenylobut-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

sprostowania opisÓw patentowych

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

(B1) (11) 238182 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz . 72) w miej-
sce “MUSZTaFaga-STaSZUK MałgORZaTa, Knurów (PL)” wpisać 
“MUSZTyFaga-STaSZUK MałgORZaTa, Knurów (PL)” 

(B1) (11) 0288 Opis ochronny ponownie wydrukować ze wzglę-
du na  omyłkę w  tytule: jest „biksafen fluoksastrobina” powinno 
być „biksafen i fluoksastrobina”
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(B1) (11) 239856 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego maślanu (e)-
-4-fenylobut-3-en-2-ylu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239857 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-fenylo-
but-3-en-2-olu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 239858 (22) 2019 07 29 03/2022 (-) 2021 12 14
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-fenylo-
but-3-en-2-olu
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

PaTenTy eUROPeJSKIe

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europej-
skiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu 
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) 
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub 
nazwę uprawnionego z adresem.

(T3) (11) 2425080 (22) 2010 04 16 03/2015 (-) 2022 02 03
(54) amortyzator do mebli
(73) Druck- und Spritzgußwerk hettich gmbh & Co . Kg
Siegener Straße 37
35066 Frankenberg, niemcy

(T3) (11) 3733041 (22) 2020 04 28 07/2022 (-) 2022 01 24
(54) Urządzenie dozujące
(73) Miele & Cie . Kg
Carl-Miele-Straße 29
3332 gütersloh, 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 72 400 do nr 72 413)

(y1) (11) 72406 (41) 2021 04 19 
(51) A01C 15/12 (2006 .01) 
 A01C 15/00 (2006 .01) 
 A01C 3/06 (2006 .01) 
 B62D 63/06 (2006 .01)
(21) 128711 (22) 2019 10 14
(72) DĄBROWSKI MaRIUSZ, Białystok (PL); aWłaSeWICZ TOMaSZ, 
Maków Mazowiecki (PL); KOłODKO KRZySZTOF, Choroszcz (PL)
(73) CynKOMeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Maszyna w postaci przyczepy rolniczej lub rozrzutnika obornika

(y1) (11) 72413 (41) 2021 04 19 
(51) A01G 18/64 (2018 .01) 
 A01G 18/62 (2018 .01)
(21) 128633 (22) 2019 10 11
(72) PaRaFInIUK STanISłaW, Romaszki (PL); FUDaLeJ aDaM, 
Pajewo-Króle (PL); PIeŃKO MIChał, Przegaliny Małe (PL)
(73) InSTyTUT MaSZyn SPOŻyWCZyCh  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Skrzynia do uprawy, transportu i zbioru pieczarek

(y1) (11) 72411 (41) 2020 11 30 
(51) B25B 13/06 (2006 .01)
(21) 128273 (22) 2019 05 16
(72) KOWaLSKI MIChał, Warszawa (PL); PILŚnIaK MaTeUSZ, 
Starokrzepice (PL)
(73) eUROFaST POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(54) nasadka

(y1) (11) 72402 (41) 2018 07 30 
(51) B60P 1/28 (2006 .01) 
 B62D 33/02 (2006 .01) 
 E21F 13/00 (2006 .01) 
 B62D 53/06 (2006 .01)
(62) 420366
(21) 129936 (22) 2017 01 27
(72) KaMIOnKa anDRZeJ, Kielce (PL); łaZaRSKI TOMaSZ,  
Kielce (PL)
(73) Kh-KIPPeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kajetanów (PL)
(54) Skrzynia ładunkowa zwłaszcza do urobku kopalnianego

(y1) (11) 72403 (41) 2018 07 30 
(51) B60P 1/28 (2006 .01) 
 B62D 33/02 (2006 .01) 
 E21F 13/00 (2006 .01) 
 B62D 53/06 (2006 .01)
(62) 420366
(21) 129937 (22) 2017 01 27
(72) KaMIOnKa anDRZeJ, Kielce (PL); łaZaRSKI TOMaSZ,  
Kielce (PL)
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(73) Kh-KIPPeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kajetanów (PL)
(54) Skrzynia ładunkowa zwłaszcza do urobku kopalnianego

(y1) (11) 72407 (41) 2020 02 24 
(51) B60R 13/10 (2006 .01) 
 B60R 9/06 (2006 .01)
(21) 127600 (22) 2018 09 05
(30) 201831285U  2018 08 22 eS
(72) SanCheZ LaFUenTe ayaLa FRanCISCO, Campanillas (eS)
(73) heRManOS SanCheZ LaFUenTe, S . a ., Campanillas (eS)
(54) Urządzenie do  składania uchwytów tablic rejestracyjnych 
na uchwytach rowerowych

(y1) (11) 72400 (41) 2021 11 15 
(51) B65D 81/18 (2006 .01) 
 B65D 81/38 (2006 .01) 
 B65D 5/56 (2006 .01)
(21) 129211 (22) 2020 05 08
(72) TRZCIŃSKI WOJCIeCh, Częstochowa (PL)
(73) TRZCIŃSKI WOJCIeCh, Częstochowa (PL)
(54) Tekturowe opakowanie termiczne

(y1) (11) 72401 (41) 2020 07 13 
(51) E04C 5/01 (2006 .01) 
 E04B 5/02 (2006 .01)
(62) 429252
(21) 130159 (22) 2019 03 13
(72) URBaŃSKI MaRIUSZ, Blachownia (PL); SCZygIOL nORBeRT, 
Pludry (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘSTOChOWSKa, Częstochowa (PL)
(54) element zbrojenia rozproszonego

(y1) (11) 72412 (41) 2020 09 21 
(51) F21S 6/00 (2006 .01) 
 F21S 9/00 (2006 .01) 
 F21S 10/00 (2006 .01) 
 F21S 4/24 (2016 .01) 
 G09F 13/04 (2006 .01)
(21) 128100 (22) 2019 03 11
(72) MaRUSIK MIChał, Warszawa (PL)
(73) MaRUSIK MIChał DOMInIK gOLDhOUSe MIChał MaRUSIK, 
Warszawa (PL)
(54) Świecący panel LeD do podświetlania, oświetlania: grafiki, re-
klam, zdjęć, prezentacji, obrazów, tła

(y1) (11) 72410 (41) 2021 04 19 
(51) F24D 19/00 (2006 .01) 
 H02B 1/30 (2006 .01) 
 H05K 5/04 (2006 .01)
(21) 128632 (22) 2019 10 11
(72) DyBIKOWSKI ROMan, Białystok (PL); PIeCIUL PaWeł, 
Jasionowa Dolina (PL); LeCh IgnaCy, Białystok (PL); SaWCZUK 
łUKaSZ, Czeremcha (PL); MaRCheL MaRIUSZ, augustów (PL); 
WaWRZenIUK anDRZeJ, gajowa (PL)
(73) Kan SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kleosin (PL)
(54) Obudowa szafki podtynkowej do instalacji grzewczych

(y1) (11) 72409 (41) 2021 05 31 
(51) F24F 1/029 (2019 .01) 
 F24F 1/04 (2011 .01) 
 E21F 3/00 (2006 .01)
(21) 128742 (22) 2019 11 26
(72) WOLanIn anDRZeJ, Lubin (PL); gIeRCZUK STanISłaW,  
Lubin (PL)
(73) WOLanIn anDRZeJ aS-TeChnIK SPÓłKa CyWILna, Lubin (PL);  
gIeRCZUK STanISłaW aS-TeChnIK SPÓłKa CyWILna, Lubin (PL)
(54) agregat klimatyzacyjny

(y1) (11) 72404 (41) 2021 01 25 
(51) F24S 25/634 (2018 .01) 
 H02S 20/00 (2014 .01) 
 F16B 17/00 (2006 .01)
(21) 128438 (22) 2019 07 15
(72) BIały henRyK, Olsztyn (PL)
(73) CORaB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Olsztyn (PL)
(54) Klema końcowa do mocowania konstrukcji solarnych

(y1) (11) 72408 (41) 2020 04 06 
(51) G01B 21/30 (2006 .01) 
 G01B 7/34 (2006 .01)
(21) 128669 (22) 2019 10 28
(72) ZMaRZły PaWeł, Brzeziny (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni

(y1) (11) 72405 (41) 2020 07 27 
(51) G01N 33/00 (2006 .01) 
 G01N 3/00 (2006 .01)
(21) 127963 (22) 2019 01 16
(72) ZUWała JaROSłaW, gliwice (PL); STaŃCZyK anDRZeJ, 
Zabrze (PL); BORTeL MIROSłaW, Bytom (PL); KRyCh JaCeK,  
gliwice (PL); JanaSIK MIChał, Mikołów (PL)
(73) InSTyTUT CheMICZneJ PRZeRÓBKI WĘgLa, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej peletów

InDeKS UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOLI MKP

A01C 15/12 (2006 .01) 72406
A01C 15/00 (2006 .01) 72406*
A01C 3/06 (2006 .01) 72406*
A01G 18/64 (2018 .01) 72413
A01G 18/62 (2018 .01) 72413*
B25B 13/06 (2006 .01) 72411
B60P 1/28 (2006 .01) 72402
B60P 1/28 (2006 .01) 72403
B60R 13/10 (2006 .01) 72407
B60R 9/06 (2006 .01) 72407*
B62D 63/06 (2006 .01) 72406*
B62D 33/02 (2006 .01) 72402*
B62D 53/06 (2006 .01) 72402*
B62D 33/02 (2006 .01) 72403*
B62D 53/06 (2006 .01) 72403*
B65D 81/18 (2006 .01) 72400
B65D 81/38 (2006 .01) 72400*
B65D 5/56 (2006 .01) 72400*
E04B 5/02 (2006 .01) 72401*
E04C 5/01 (2006 .01) 72401

E21F 13/00 (2006 .01) 72402*
E21F 13/00 (2006 .01) 72403*
E21F 3/00 (2006 .01) 72409*
F16B 17/00 (2006 .01) 72404*
F21S 6/00 (2006 .01) 72412
F21S 9/00 (2006 .01) 72412*
F21S 10/00 (2006 .01) 72412*
F21S 4/24 (2016 .01) 72412*
F24D 19/00 (2006 .01) 72410
F24F 1/029 (2019 .01) 72409
F24F 1/04 (2011 .01) 72409*
F24S 25/634 (2018 .01) 72404
G01B 21/30 (2006 .01) 72408
G01B 7/34 (2006 .01) 72408*
G01N 33/00 (2006 .01) 72405
G01N 3/00 (2006 .01) 72405*
G09F 13/04 (2006 .01) 72412*
H02B 1/30 (2006 .01) 72410*
H02S 20/00 (2014 .01) 72404*
H05K 5/04 (2006 .01) 72410*

* 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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InDeKS nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh

72400 B65D 81/18 (2006 .01)
72401 E04C 5/01 (2006 .01)
72402 B60P 1/28 (2006 .01)
72403 B60P 1/28 (2006 .01)
72404 F24S 25/634 (2018 .01)
72405 G01N 33/00 (2006 .01)
72406 A01C 15/12 (2006 .01)

72407 B60R 13/10 (2006 .01)
72408 G01B 21/30 (2006 .01)
72409 F24F 1/029 (2019 .01)
72410 F24D 19/00 (2006 .01)
72411 B25B 13/06 (2006 .01)
72412 F21S 6/00 (2006 .01)
72413 A01G 18/64 (2018 .01)

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U) (21) 128868 15/2021 (U) (21) 129873 27/2021

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

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

ochronnego
(11) 68387 a . Wykreślono: aRISTOn TheRMO S .P .a ., Fabriano, 

Włochy Wpisano: aRISTOn TheRMO S .P .a ., Fabriano, Włochy

(11) 69549 a . Wykreślono: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Sopot, 
Polska  190330980 Wpisano: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Sopot, Polska 190330980

(11) 70053 a . Wykreślono: DeDe FURnITURe SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska  122821685 
Wpisano: DeDe FURnITURe-PaneLe aKUSTyCZne DySTRyBUCJa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Pol-
ska 383155125

(11) 70136 a . Wykreślono: haDyna -InTeRnaTIOnaL spol . 
s .r .o ., Ostrava, Mariánské hory, Czechy; MeChanIC SySTeM 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Siewierz, Pol-
ska  277639434 Wpisano: haDyna -InTeRnaTIOnaL spol . s .r .o ., 
Ostrava, Mariánské hory, Czechy; MeChanIC SySTeM SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dziewki, Pol-
ska 277639434

(11) 70180 a . Wykreślono: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Pol-
ska  260061000 Wpisano: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, gostynin, Polska 260061000

(11) 70181 a . Wykreślono: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Pol-
ska  260061000 Wpisano: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, gostynin, Polska 260061000

(11) 70502 a . Wykreślono: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Pol-
ska  260061000 Wpisano: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, gostynin, Polska 260061000

(11) 70504 a . Wykreślono: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Pol-
ska  260061000 Wpisano: BIMeRg SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, gostynin, Polska 260061000

(11) 70514 a . Wykreślono: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Sopot, 
Polska  190330980 Wpisano: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Sopot, Polska 190330980

(11) 70745 a . Wykreślono: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Sopot, 
Polska  190330980 Wpisano: ORPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Sopot, Polska 190330980

(11) 70953 a . Wykreślono: aRISTOn TheRMO S .P .a ., Fabriano, 
Włochy Wpisano: aRISTOn TheRMO S .P .a ., Fabriano, Włochy

(11) 71513 a . Wykreślono: TeMBReST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, 
Polska  301192274 Wpisano: neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, Polska 302436962

(11) 71522 a . Wykreślono: TeMBReST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, 
Polska  301192274 Wpisano: neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, Polska 302436962

(11) 71723 a . Wykreślono: TeMBReST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, 
Polska  301192274 Wpisano: neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, Polska 302436962

(11) 71724 a . Wykreślono: TeMBReST SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, 
Polska  301192274 Wpisano: neSPeRTa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, Polska 302436962

(11) 71743 a . Wykreślono: DeBICh DaRIUSZ, Bielawa, Polska 
Wpisano: SaFe WaTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367365220
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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 27 708 do nr 27 731)

(51) 09-03 (11) 27708 (22) 2021 10 19 (21) 30229
(73) KRaWCZyK eLŻBIeTa FIRMa SeLIS, Tomaszów Lubelski (PL)
(72) KRaWCZyK eLŻBIeTa
(54) etykieta opakowania kawy
(55) 

(51) 23-01 (11) 27709 (22) 2021 11 14 (21) 30302
(73) KOLBUS RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27710 (22) 2021 11 14 (21) 30303
(73) KOLBUS RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27711 (22) 2021 11 14 (21) 30295
(73) KOLBUS RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RaFał
(54) Dozowniki
(55) 

(51) 08-03 (11) 27712 (22) 2021 10 22 (21) 30250
(73) KUCZyŃSKI WOJCIeCh, Warszawa (PL)
(72) KUCZyŃSKI WOJCIeCh
(54) nóż
(55) 
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(51) 32-00 (11) 27713 (22) 2021 08 27 (21) 30060
(73) PIWOTeKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(72) JanKOWSKI IgOR
(54) Logo
(55) 

(51) 19-08 (11) 27714 (22) 2021 11 15 (21) 30305
(73) PROFI SPÓłKa aKCyJna, grabów nad Prosną (PL)
(72) KUChaRSKa eWa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 27715 (22) 2021 11 15 (21) 30306
(73) PROFI SPÓłKa aKCyJna, grabów nad Prosną (PL)
(72) KUChaRSKa eWa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 27716 (22) 2021 11 15 (21) 30307
(73) PROFI SPÓłKa aKCyJna, grabów nad Prosną (PL)
(72) KUChaRSKa eWa

(54) etykieta
(55) 

(51) 22-05 (11) 27717 (22) 2021 11 17 (21) 30321
(73) KURZaWSKI PRZeMySłaW, Szczebrzeszyn (PL)
(72) KURZaWSKI PRZeMySłaW
(54) Podbierak wędkarski
(55) 

(51) 32-00 (11) 27718 (22) 2021 11 08 (21) 30278
(73) FOLKSTaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JaCeK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 27719 (22) 2021 11 08 (21) 30279
(73) FOLKSTaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JaCeK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55) 
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(51) 32-00 (11) 27720 (22) 2021 11 08 (21) 30280
(73) FOLKSTaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JaCeK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 27721 (22) 2021 11 08 (21) 30281
(73) FOLKSTaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JaCeK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 27722 (22) 2021 11 08 (21) 30282
(73) FOLKSTaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JaCeK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55) 

(51) 12-16 (11) 27723 (22) 2022 01 19 (21) 30468
(73) ag STORe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIeŚLIŃSKI aRKaDIUSZ

(54) adapter do pasów dla kobiet w ciąży
(55) 

(51) 14-04 (11) 27724 (22) 2021 07 24 (21) 29963
(73) DR heRBICh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielona góra (PL)
(72) BIenIaSZCZyK MaTeUSZ
(54) Interfejs komputerowy
(55) 

(51) 15-09 (11) 27725 (22) 2021 09 17 (21) 30137
(73) MeTBUD-gOŃCZyCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gończyce (PL)
(72) MRÓZ KaMIL
(54) Prasokontener
(55) 

(51) 22-01 (11) 27726 (22) 2021 11 05 (21) 30273
(73) aKaDeMIa KaLISKa IM . PReZyDenTa STanISłaWa 
WOJCIeChOWSKIegO, Kalisz (PL)
(72) DZIUBeK IReneUSZ, SCheFFS WaLDeMaR WOJCIeCh
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(54) Kolbowy adapter do broni
(55) 

(51) 24-04 (11) 27727 (22) 2021 11 05 (21) 30274
(73) aKaDeMIa KaLISKa IM . PReZyDenTa STanISłaWa 
WOJCIeChOWSKIegO, Kalisz (PL)
(72) DZIUBeK IReneUSZ, haJa OLIWIa, RUBIŃSKI PaWeł
(54) Urządzenie wspomagające ruch ręki
(55) 

(51) 08-06 (11) 27728 (22) 2022 01 13 (21) 30457
(73) gUBała ROBeRT MeTaL-BUD II, Świątniki górne (PL)
(72) gUBała ROBeRT
(54) Klamki do drzwi
(55) 

(51) 08-06 (11) 27729 (22) 2022 01 13 (21) 30458
(73) gUBała ROBeRT MeTaL-BUD II, Świątniki górne (PL)
(72) gUBała ROBeRT
(54) Klamki do drzwi
(55) 

(51) 24-01 (11) 27730 (22) 2021 10 04 (21) 30207
(73) POLITeChnIKa gDaŃSKa, gdańsk (PL)
(72) CZyŻeWSKI anDRZeJ, ŚMIałKOWSKI TOMaSZ, SROCZyŃSKI 
anDRZeJ
(54) Bezkontaktowy monitor oddechowo-krążeniowy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27731 (22) 2021 11 04 (21) 30277
(73) WaLĘDZIaK STeFan InTeRLIghT, Brańsk (PL)
(72) WaLĘDZIaK STeFan
(54) Lampa zniczowa
(55) 

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Pa-
tentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, 
uchyleniu albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę 
i treść decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność 
decyzji uprzednio ogłoszonej.

(11) 26803 07/2021 2021 10 05  
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa .
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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 348 156 do nr 348 418)

(111) 348156 (220) 2021 07 16 (210) 531622
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO SIMeT SPÓłKa aKCyJna,  
Jelenia góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMLIC
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki 
do  rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, elektryczne 
listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złą-
cza elektryczne], Listwy zasilające z  gniazdami przenośnymi, elek-
tryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych, 
Puszki do  kabli elektrycznych, Puszki do  połączeń elektrycznych, 

Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki 
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe 
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Pusz-
ki wypustowe energii elektrycznej, Kable i  przewody elektryczne, 
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy 
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych .

(111) 348157 (220) 2021 07 16 (210) 531604
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) aJg SySTeMy BeZPIeCZeŃSTWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aJg od 1990
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 
29 .01 .01
(510), (511) 37 Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 
45 Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu .

(111) 348158 (220) 2021 07 16 (210) 531603
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) SOBCZyŃSKI MaTeUSZ gaSTROCOM, Bydgoszcz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOODIe BOX
(540) 

(531) 27 .05 .01, 11 .01 .02, 11 .01 .04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe, Usługi ka-
teringowe obwoźne, Restauracje oferujące dania na wynos, Restau-
racje samoobsługowe, Serwowanie żywności i  napojów w  restau-
racjach i  barach, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem (catering), Przygotowywanie i  zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia .

(111) 348159 (220) 2021 07 16 (210) 531600
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) KaJFaSZ MaRCeLIna FIRMa hanDLOWa, Bachowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SaLMe
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież codzienna, 
Odzież wieczorowa, Swetry, golfy [odzież], Polary, Półgolfy, Kurtki, 
Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, Fu-
tra [odzież], Koszule, Spodnie, Sukienki damskie, Obuwie, nakrycia 
głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następują-
cych towarów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, 
odzież wieczorowa, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, kurtki, 
płaszcze, chusty [odzież], szale, bluzki, kamizelki, kombinezony, futra 
[odzież], koszule, spodnie, sukienki damskie, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 348160 (220) 2021 07 15 (210) 531596
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) hIgaSa nIeRUChOMOŚCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hIgaSa CLUB
(540) 

(591) granatowy, złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  ko-
mercyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, analiza rynku, Pośrednictwo 
w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, 36 
Inwestycje kapitałowe, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Doradztwo w zakre-
sie inwestycji kapitałowych, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału 
własnego, Udzielanie pożyczek, Udzielanie pożyczek na  nierucho-
mość, Finansowanie nieruchomości, agencje nieruchomości, Usłu-
gi agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usłu-
gi agencji lub pośrednictwo w  zakresie wynajmu gruntów, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Ocena i wycena nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Doradztwo doty-
czące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związa-
ne z inwestowaniem w nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami 
renowacji budynków, administrowanie sprawami finansowymi doty-

czącymi nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, Do-
radztwo w  zakresie nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Pomoc w zakupie nieruchomości, Opieka nad inwe-
stycjami, Organizowanie inwestycji, Powiernictwo nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu nie-
ruchomości na wynajem, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszka-
niowych, 37 Budownictwo, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące budownictwa, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyj-
nych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
przemysłowych, Konsultacje budowlane, nadzór budowlany, Usługi 
nadzoru budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, Usługi 
doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Wznoszenie 
centrów handlowych, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę .

(111) 348161 (220) 2021 07 15 (210) 531595
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) hIgaSa nIeRUChOMOŚCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hIgaSa PaRK
(540) 

(591) granatowy, złoty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, Usługi po-
średnictwa w  handlu, Reklama, 36 Zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z  centrami handlowymi, Dzierżawa i  wynajem 
pomieszczeń handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wy-
najmowanie powierzchni w  centrach handlowych, Wynajem lokali 
na cele biurowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych . .

(111) 348162 (220) 2021 07 15 (210) 531594
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) hIgaSa nIeRUChOMOŚCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hIgaSa properties
(540) 

(591) granatowy, złoty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, analiza rynku, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 agencje nierucho-
mości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
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Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Ocena i  wycena nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Doradztwo doty-
czące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związa-
ne z  inwestowaniem w  nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w  zakresie operacji budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami 
renowacji budynków, administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, Doradz-
two w  zakresie nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla osób 
trzecich], Pomoc w zakupie nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, 
Organizowanie inwestycji, Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie umów dzier-
żawy i  najmu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 37 Bu-
downictwo, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
produkcyjnych i  przemysłowych, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Konsultacje bu-
dowlane, nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo 
inżynieryjne [budownictwo], Konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, Wznoszenie centrów handlowych, Zagospodarowywa-
nie gruntu pod zabudowę, Wznoszenie centrów handlowych .

(111) 348163 (220) 2021 07 08 (210) 531317
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) gRUPy ChORTen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan KLeMenS BRanICKI KLeMenS PILSneR PIWO 
RZeMIeŚLnICZe PILSneR PIWO DOLneJ FeRMenTaCJI FILTROWane 
PaSTeRyZOWane CZaSOChłOnna MeTODa ZaCIeRanIa SłODU, 
FeRMenTaCJa W OTWaRTyCh KaDZIaCh I DłUgIe LeŻaKOWanIe-
TO SeKReTy KLeMenSa . RaSOWy PILSneR O ZłOCISTyM KOLORZe, 
SZLaCheTnyM POłySKU, TRWałeJ, gĘSTeJ PIanIe I  SłODOWO-
ChMIeLOWyM SMaKU . DłUgO LeŻaKOWane FeRMenTaCJa 
W OTWaRTyCh KaDZIaCh
(540) 

(591) zielony, czarny, brązowy, szary, biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .04, 05 .01 .05, 05 .11 .15, 07 .01 .01, 25 .01 .15, 
26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo rzemieślnicze .

(111) 348164 (220) 2021 07 08 (210) 531316
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) gRUPy ChORTen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan KLeMenS BRanICKI KLeMenS LageR PIWO 
RZeMIeŚLnICZe LageR PIWO DOLneJ FeRMenTaCJI FILTROWane 
PaSTeRyZOWane CZaSOChłOnna MeTODa ZaCIeRanIa 
SłODU, FeRMenTaCJa W  OTWaRTyCh KaDZIaCh I  DłUgIe 
LeŻaKOWanIe-TO SeKReTy KLeMenSa . TReŚCIWy LageR 
O  WyRaŹnyM ChaRaKTeRZe I  WSPanIałeJ, gĘSTeJ PIanIe . 
DłUgO LeŻaKOWane FeRMenTaCJa W OTWaRTyCh KaDZIaCh

(540) 

(591) czerwony, czarny, brązowy, szary, biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .04, 05 .01 .05, 05 .11 .15, 07 .01 .01, 25 .01 .15, 
26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
i produkty piwowarskie .

(111) 348165 (220) 2021 07 07 (210) 531257
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) POPeK łUKaSZ LUKaSROLeTy, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lukasrolety
(510), (511) 19 Siatki przeciw owadom, nie z metalu, Rolety zewnętrz-
ne do  okien (niemetalowe-), Rolety do  użytku zewnętrznego [nie-
metalowe i nietekstylne], Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, 
20 Bambus, Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon i  zasłony 
do  wnętrz, Bambusowe (Zasłony-), Drewniane żaluzje, ekrany za-
ciemniające okna (osłony wewnętrzne), Karnisze, Mechanizmy steru-
jące do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwarcia [nieelek-
tryczne], Metalowe karnisze, Metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, 
Metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne], Okna [Rolety wewnętrz-
ne-], Okna (Rolety wewnętrzne-), Osprzęt z  tworzyw sztucznych 
do rolet, Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, Poziome 
żaluzje wewnętrzne z  lamelkami, Przesłony przeciwsłoneczne [we-
wnętrzne], niemetalowe i nietekstylne, Przesłony przeciwsłoneczne 
[listewkowe wewnętrzne], Rolety do okien, Rolety bambusowe, Role-
ty austriackie, elementy zawieszające do zasłon .

(111) 348166 (220) 2021 07 07 (210) 531255
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) BOhDanOWICZ MaRCIn, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MB Partner
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakre-
sie rozliczeń, 39 Usługi transportowe, Usługi kurierskie .

(111) 348167 (220) 2021 07 07 (210) 531236
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) aLeSCO POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alesco Polska
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie: podgrzewa-
cze do  metali, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie: podgrzewacze 
do  metali, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie: indukcyjne pod-
grzewacze do metali, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: indukcyj-
ne podgrzewacze do metali, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
siłowniki hydrauliczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: siłowniki 
hydrauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pompy hydrau-
liczne, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie: pompy hydrauliczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: narzędzia hydrauliczne, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: narzędzia hydrauliczne, 37 Serwisowa-
nie podgrzewaczy do metali, Serwisowanie indukcyjnych podgrzewa-
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czy do metali, Serwisowanie siłowników hydraulicznych, Serwisowanie 
pomp hydraulicznych, Serwisowanie narzędzi hydraulicznych .

(111) 348168 (220) 2021 07 06 (210) 531193
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) SaIC-gM-WULIng aUTOMOBILe CO ., LTD ., Liuzhou (Cn)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 03 .07 .16, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Maszyny do  montażu rowerów, Zasilacze do  gaźnika, 
Świece zapłonowe do  silników samochodowych, Cewki zapłono-
we do  silników samochodowych, Maszyna do  malowania, Roz-
ruszniki do  silników i  motorów, Wtryskiwacze do  silników, głowice 
do  silników, Tłoki do  silników, Chłodnice [chłodzenie] do  silników 
samochodowych, Obudowy wentylatorów chłodzących do  silni-
ków samochodowych, Sprzęgło wentylatora do  chłodzenia silnika 
samochodowego, Cylindry silnika, Filtry powietrza [części silników], 
Pompy olejowe do samochodów, Kurki [części maszyn, silników lub 
motorów], Sprężarki [maszyny], Korbowody do  maszyn, silników 
i  motorów, Regulatory prędkości do  maszyn, silników i  motorów, 
Koła zamachowe do  silników samochodowych, 9 aplikacje opro-
gramowania komputerowego do pobrania, Urządzenia pomiarowe, 
Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia po-
miarowe elektryczne, Płytki do układów scalonych, Transformatory 
[elektryczność], Baterie elektryczne, ładowarki do  akumulatorów, 
Przyrządy nawigacyjne, Radioodtwarzacze samochodowe, Kodo-
wane karty klucze, Roboty humanoidalne ze  sztuczną inteligencją, 
Interaktywne terminale z ekranem dotykowym, Roboty do telepre-
zentacji, Okulary inteligentne (urządzenia do przetwarzania danych), 
Smartwatche (urządzenia do  przetwarzania danych), Symulatory 
do  kierowania i  kontroli pojazdów, Liczniki parkingowe, Światła 
błyskowe [sygnały świetlne], Radia samochodowe, Urządzenia na-
wigacyjne do pojazdów [komputery pokładowe], Kamery na desce 
rozdzielczej, aparatura do zdalnego sterowania, akumulatory elek-
tryczne do  pojazdów, Baterie elektryczne do  pojazdów, Stacje ła-
dowania pojazdów elektrycznych, Przenośne zdalne zwalniacze, 12 
Lokomotywy, Pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy do  poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, Samochody, Samochody bez kierowcy [samo-
chody autonomiczne], Samochody zrobotyzowane, Maski samo-
chodowe, Karoserie samochodowe, amortyzatory do samochodów, 
Rolety przeciwsłoneczne przystosowane do  samochodów, Piasty 
do kół samochodowych, Urządzenia zabezpieczające przed kradzie-
żą do  pojazdów, Rowery, hulajnogi [pojazdy], Trycykle silnikowe, 
Trycykle elektryczne, Rowery silnikowe, Kolejki linowo-terenowe 
[kolejki linowe], Wózki dwukołowe, Opony do kół pojazdów, Pojaz-
dy lotnicze, łodzie, amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Bagaż-
niki do  pojazdów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do  pojazdów, 
Wycieraczki, Pokrowce na  siedzenia do  pojazdów, Szyby przednie, 
Kierownice do pojazdów, Lusterka boczne do pojazdów, Motocykle, 
Piasty do  kół pojazdów, 35 Reklama, Reklama telewizyjna, Prezen-
tacja towarów w mediach komunikacyjnych do celów handlu deta-
licznego, Reklama zewnętrzna, Usługi planowania reklam, Zapytania 
biznesowe, Badania rynku, Organizowanie i  prowadzenie targów, 
imprez i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Udostęp-
nianie informacji biznesowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, Obsługa ofert przetargowych, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Marketing, Usługi telemarketingowe, Udostępnianie 
rynku online dla kupujących i  sprzedających towary i  usługi, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania personelem, Usługi administracyj-
ne w zakresie przenoszenia przedsiębiorstw, Usługi kserograficzne, 
Księgowość, audyt biznesowy, Wyszukiwanie sponsorów, Wynajem 
automatów sprzedających, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 

preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
artykułów medycznych, 37 Informacje dotyczące naprawy, Usługi 
konstrukcyjne, Budowa składów towarowych, Usługi eksploatacji ka-
mieniołomów, Sprzątanie budynków [wnętrz], Sprzątanie budynków 
[powierzchnia zewnętrzna], Konserwacja i naprawa palników, Insta-
lacja, konserwacja i  naprawa maszyn i  urządzeń biurowych, Kon-
serwacja i  naprawa pojazdów silnikowych, Smarowanie pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów [tankowanie i  konserwacja], Czyszczenie 
pojazdów, Usługi naprawy pojazdów po awarii, ładowanie akumu-
latora pojazdu, naprawa aparatury fotograficznej, Konserwacja i na-
prawa skarbców, Zabezpieczenie przed korozją, Wyważanie opon, 
naprawa opon gumowych, Pielęgnacja, czyszczenie i naprawa skór, 
Dezynfekcja, Montaż i  naprawa wind, 42 Badania technologiczne, 
Badania mechaniczne, Rysunek techniczny, Testowanie jakości, Oce-
na jakości, Badania geologiczne, analiza chemiczna, Badania zdat-
ności do  ruchu drogowego pojazdów, Wzornictwo przemysłowe, 
Projektowanie opakowań, Projektowanie budowlane, Opracowanie 
projektu budowlanego, Programowanie komputerowe, analiza sys-
temów komputerowych, Projektowanie systemów komputerowych, 
Udostępnianie wyszukiwarek do  Internetu, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Doradztwo informatyczne [IT] .

(111) 348169 (220) 2021 07 06 (210) 531192
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) SaIC-gM-WULIng aUTOMOBILe CO ., LTD ., Liuzhou (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WULIng
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 7 Maszyny do  montażu rowerów, Zasilacze do  gaźnika, 
Świece zapłonowe do  silników samochodowych, Cewki zapłono-
we do  silników samochodowych, Maszyna do  malowania, Roz-
ruszniki do  silników i  motorów, Wtryskiwacze do  silników, głowice 
do  silników, Tłoki do  silników, Chłodnice [chłodzenie] do  silników 
samochodowych, Obudowy wentylatorów chłodzących do  silni-
ków samochodowych, Sprzęgło wentylatora do  chłodzenia silnika 
samochodowego, Cylindry silnika, Filtry powietrza [części silników], 
Pompy olejowe do samochodów, Kurki [części maszyn, silników lub 
motorów], Sprężarki [maszyny], Korbowody do  maszyn, silników 
i  motorów, Regulatory prędkości do  maszyn, silników i  motorów, 
Koła zamachowe do  silników samochodowych, 9 aplikacje opro-
gramowania komputerowego do pobrania, Urządzenia pomiarowe, 
Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia po-
miarowe elektryczne, Płytki do układów scalonych, Transformatory 
[elektryczność], Baterie elektryczne, ładowarki do  akumulatorów, 
Przyrządy nawigacyjne, Radioodtwarzacze samochodowe, Kodo-
wane karty klucze, Roboty humanoidalne ze  sztuczną inteligencją, 
Interaktywne terminale z ekranem dotykowym, Roboty do telepre-
zentacji, Okulary inteligentne (urządzenia do przetwarzania danych), 
Smartwatche (urządzenia do  przetwarzania danych), Symulatory 
do  kierowania i  kontroli pojazdów, Liczniki parkingowe, Światła 
błyskowe [sygnały świetlne], Radia samochodowe, Urządzenia na-
wigacyjne do pojazdów [komputery pokładowe], Kamery na desce 
rozdzielczej, aparatura do zdalnego sterowania, akumulatory elek-
tryczne do  pojazdów, Baterie elektryczne do  pojazdów, Stacje ła-
dowania pojazdów elektrycznych, Przenośne zdalne zwalniacze, 12 
Lokomotywy, Pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy do  poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, Samochody, Samochody bez kierowcy [samo-
chody autonomiczne], Samochody zrobotyzowane, Maski samo-
chodowe, Karoserie samochodowe, amortyzatory do samochodów, 
Rolety przeciwsłoneczne przystosowane do  samochodów, Piasty 
do kół samochodowych, Urządzenia zabezpieczające przed kradzie-
żą do  pojazdów, Rowery, hulajnogi [pojazdy], Trycykle silnikowe, 
Trycykle elektryczne, Rowery silnikowe, Kolejki linowo-terenowe 
[kolejki linowe], Wózki dwukołowe, Opony do kół pojazdów, Pojaz-
dy lotnicze, łodzie, amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Bagaż-
niki do  pojazdów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do  pojazdów, 
Wycieraczki, Pokrowce na  siedzenia do  pojazdów, Szyby przednie, 
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Kierownice do pojazdów, Lusterka boczne do pojazdów, Motocykle, 
Piasty do  kół pojazdów, 35 Reklama, Reklama telewizyjna, Prezen-
tacja towarów w mediach komunikacyjnych do celów handlu deta-
licznego, Reklama zewnętrzna, Usługi planowania reklam, Zapytania 
biznesowe, Badania rynku, Organizowanie i  prowadzenie targów, 
imprez i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Udostęp-
nianie informacji biznesowych za pośrednictwem strony interneto-
wej, Obsługa ofert przetargowych, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Marketing, Usługi telemarketingowe, Udostępnianie 
rynku online dla kupujących i  sprzedających towary i  usługi, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania personelem, Usługi administracyj-
ne w zakresie przenoszenia przedsiębiorstw, Usługi kserograficzne, 
Księgowość, audyt biznesowy, Wyszukiwanie sponsorów, Wynajem 
automatów sprzedających, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
artykułów medycznych, 37 Informacje dotyczące naprawy, Usługi 
konstrukcyjne, Budowa składów towarowych, Usługi eksploatacji ka-
mieniołomów, Sprzątanie budynków [wnętrz], Sprzątanie budynków 
[powierzchnia zewnętrzna], Konserwacja i naprawa palników, Insta-
lacja, konserwacja i  naprawa maszyn i  urządzeń biurowych, Kon-
serwacja i  naprawa pojazdów silnikowych, Smarowanie pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów [tankowanie i  konserwacja], Czyszczenie 
pojazdów, Usługi naprawy pojazdów po awarii, ładowanie akumu-
latora pojazdu, naprawa aparatury fotograficznej, Konserwacja i na-
prawa skarbców, Zabezpieczenie przed korozją, Wyważanie opon, 
naprawa opon gumowych, Pielęgnacja, czyszczenie i naprawa skór, 
Dezynfekcja, Montaż i  naprawa wind, 42 Badania technologiczne, 
Badania mechaniczne, Rysunek techniczny, Testowanie jakości, Oce-
na jakości, Badania geologiczne, analiza chemiczna, Badania zdat-
ności do  ruchu drogowego pojazdów, Wzornictwo przemysłowe, 
Projektowanie opakowań, Projektowanie budowlane, Opracowanie 
projektu budowlanego, Programowanie komputerowe, analiza sys-
temów komputerowych, Projektowanie systemów komputerowych, 
Udostępnianie wyszukiwarek do  Internetu, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Doradztwo informatyczne [IT] .

(111) 348170 (220) 2021 04 22 (210) 527884
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) CISOWSKI WOJCIeCh, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) granat na pluskwy
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i  przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i organicz-
ne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, 
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Tworzywa sztucz-
ne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, 
Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Żywice syntetyczne i nie-
przetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne, Dezodoranty do powietrza, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlo-
wego lub przemysłowego, Spraye do dezodoryzacji powietrza, Środ-
ki dezodoryzujące powietrze, Środki do  dezodoryzacji powietrza, 
Środki do  oczyszczania powietrza, Uniwersalne produkty dezodo-
ryzujące do  użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
akarycydy do użytku przemysłowego, Biocydy, Biocydy syntetyczne, 
Biopestycydy do użytku domowego, Biopestycydy rolnicze, algicy-
dy do celów rolniczych, Bransoletki nasączone środkiem odstraszają-
cym owady, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Bloczki z drewna kamforowego do odstraszania moli, Drewno cedro-
we jako środek odstraszający owady, Drzewo sandałowe do użytku 
jako preparat odstraszający owady, ekstrakty tytoniowe [owado-
bójcze], Fumiganty, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, herbicydy, 
herbicydy biologiczne, herbicydy do użytku domowego, herbicydy 
do użytku w rolnictwie, herbicydy do użytku w stawach, herbicydy 
do  zwalczania wodorostów, herbicydy wodne, Insektycydy, Insek-

tycydy do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Kadzidełka do  odstraszania owadów, Kadzidełka do  odstraszania 
komarów, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Kulki na mole, 
Larwicydy, Leki przeciwnadciśnieniowe, Lep na muchy [taśmy], Lepy 
na muchy, papier przeciw molom, Środki do zwalczania myszy, Mo-
luskocydy, naturalne biocydy, nematocydy, Obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże prze-
ciwpchelne, Oleje przeciw gzom, Opaski na  nadgarstek nasączone 
preparatami odstraszającymi owady, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Owicydy, Pa-
pier przeciwmolowy, Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko 
robactwu, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy do użytku 
domowego, Pestycydy do zwalczania nicieni, Pestycydy rolnicze, Pla-
stry przeciw komarom dla niemowląt, Preparaty chemiczne do zwal-
czania pleśni, Płyn odstraszający muchy, Preparaty chemiczne do le-
czenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania 
śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do  zwalczania szkodników, 
Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty che-
miczne do  zwalczania pleśni, Preparaty do  dezynsekcji owiec, Pre-
paraty do fumigacji gleby, Preparaty do kontroli insektów, Preparaty 
do leczenia przeciw wszom, Preparaty do mycia zwierząt, Preparaty 
do  niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Prepa-
raty do  niszczenia robactwa, Preparaty do  niszczenia szkodników, 
Preparaty do  odstraszania robactwa, Preparaty do  sterylizacji gle-
by, Preparaty do  tępienia larw, Preparaty do  tępienia ślimaków na-
gich, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do usuwania płazińców, 
Preparaty do  zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u  zwierząt, 
Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania myszy, 
Preparaty do  zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty 
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobój-
cze do zabijania szkodników, Preparaty grzybobójcze do użytku do-
mowego, Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Prepara-
ty hamujące rozwój larw, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty odstraszające koty, Preparaty przeciw mchom, Preparaty 
przeciw molom, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia che-
micznego, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia roślinnego, 
Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Preparaty 
zapobiegające tworzeniu się alg w  wodzie, Preparaty zwalczające 
wszy we  włosach, Produkty do  zwalczania komarów do  nakłada-
nia na moskitiery, Proszki do zabijania pcheł, Proszki do zwalczania 
pcheł na  zwierzętach, Proszki przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], 
Regulatory wzrostu owadów [IgR], Rozpylacze przeciwpchelne, 
Śnieć zbożowa [preparaty chemiczne do usuwania-], Spirale odstra-
szające komary, Spraye przeciw owadom, Środki algobójcze, Środki 
chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne 
dla leśnictwa [fungicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [insek-
tycydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki che-
miczne modyfikujące zachowanie do  kontrolowania szkodników, 
Środki chwastobójcze, Środki do  mycia bydła [insektycydy], Środki 
do mycia bydła, Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Środki do odstraszania ptaków, Środki do tę-
pienia much, Środki do  tępienia pcheł, Środki do  tępienia szkodni-
ków, Środki do  zwalczania pająków, Środki gryzoniobójcze, Środki 
grzybobójcze, Środki grzybobójcze do  użytku w  rolnictwie, Środki 
nicieniobójcze, Środki odstraszające dla zwierząt, Środki odstra-
szające insekty, Środki odstraszające komary, Środki odstraszające 
komary do  nakładania na  skórę, Środki odstraszające mole, Środki 
odstraszające owady, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające pasożyty 
zewnętrzne, Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub 
trawie, Środki odstraszające zwierzęta, Środki owadobójcze, Środki 
przeciw pasożytom, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciwko 
gryzoniom, Środki przeciwsłoneczne odstraszające meduzy, Środki 
robakobójcze, Środki roztoczobójcze do użytku domowego, Środki 
wabiące owady, Środki roztoczobójcze do celów rolniczych, Środki 
zarodnikobójcze, Strychnina (trucizna), Szampony przeciw wszom, 
Tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszającymi owa-
dy, Trociczki do  odymiania, Trociczki do  odymiania jako środki od-
każające, Trucizny, Trucizny bakteryjne, Trutki na szczury, Zawieszki 
odstraszające owady, 21 Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż 
dyfuzory z  patyczkami zapachowymi, łapki na  insekty, Urządzenia 
rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Packi na muchy, 
Szkło nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące półproduktem, 
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Spryskiwacze, Spryskiwacze do trawnika, 
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Strzykawki do  kwiatów, Strzykawki do  roślin, Strzykawki do  stoso-
wania w cieplarniach, Strzykawki do użytku w ogrodzie, Strzykawki 
na wodę do opryskiwania roślin, Szczotki do trawników, Zraszacze, 
Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogro-
dowych, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków, Urzą-
dzenia do  odstraszania ptaków, niemetalowe, Urządzenia do  od-
straszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 348171 (220) 2021 04 22 (210) 527885
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) CISOWSKI WOJCIeCh, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bomba na pluskwy
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i  przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i organicz-
ne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, 
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne prze-
znaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Tworzywa sztucz-
ne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, 
Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Żywice syntetyczne i nie-
przetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne, Dezodoranty do powietrza, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlo-
wego lub przemysłowego, Spraye do dezodoryzacji powietrza, Środ-
ki dezodoryzujące powietrze, Środki do  dezodoryzacji powietrza, 
Środki do  oczyszczania powietrza, Uniwersalne produkty dezodo-
ryzujące do  użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
akarycydy do użytku przemysłowego, Biocydy, Biocydy syntetyczne, 
Biopestycydy do użytku domowego, Biopestycydy rolnicze, algicy-
dy do celów rolniczych, Bransoletki nasączone środkiem odstraszają-
cym owady, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Bloczki z drewna kamforowego do odstraszania moli, Drewno cedro-
we jako środek odstraszający owady, Drzewo sandałowe do użytku 
jako preparat odstraszający owady, ekstrakty tytoniowe [owado-
bójcze], Fumiganty, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, herbicydy, 
herbicydy biologiczne, herbicydy do użytku domowego, herbicydy 
do użytku w rolnictwie, herbicydy do użytku w stawach, herbicydy 
do  zwalczania wodorostów, herbicydy wodne, Insektycydy, Insek-
tycydy do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Kadzidełka do  odstraszania owadów, Kadzidełka do  odstraszania 
komarów, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Kulki na mole, 
Larwicydy, Leki przeciwnadciśnieniowe, Lep na muchy [taśmy], Lepy 
na muchy, Papier przeciw molom, Środki do zwalczania myszy, Mo-
luskocydy, naturalne biocydy, nematocydy, Obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże prze-
ciwpchelne, Oleje przeciw gzom, Opaski na  nadgarstek nasączone 
preparatami odstraszającymi owady, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Owicydy, Pa-
pier przeciwmolowy, Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko 
robactwu, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy do użytku 
domowego, Pestycydy do zwalczania nicieni, Pestycydy rolnicze, Pla-
stry przeciw komarom dla niemowląt, Preparaty chemiczne do zwal-
czania pleśni, Płyn odstraszający muchy, Preparaty chemiczne do le-
czenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania 
śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do  zwalczania szkodników, 
Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty che-
miczne do  zwalczania pleśni, Preparaty do  dezynsekcji owiec, Pre-
paraty do fumigacji gleby, Preparaty do kontroli insektów, Preparaty 
do leczenia przeciw wszom, Preparaty do mycia zwierząt, Preparaty 
do  niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Prepa-
raty do  niszczenia robactwa, Preparaty do  niszczenia szkodników, 
Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty do sterylizacji gleby, 
Preparaty do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, 
Preparaty do usuwania alg, Preparaty do usuwania płazińców, Prepa-
raty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, Prepara-

ty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty 
do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobój-
cze do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do za-
bijania szkodników, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, 
Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty hamują-
ce rozwój larw, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Prepara-
ty odstraszające koty, Preparaty przeciw mchom, Preparaty przeciw 
molom, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicznego, 
Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia roślinnego, Preparaty 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Preparaty zapobiega-
jące tworzeniu się alg w wodzie, Preparaty zwalczające wszy we wło-
sach, Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, 
Proszki do zabijania pcheł, Proszki do zwalczania pcheł na zwierzę-
tach, Proszki przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], Regulatory wzro-
stu owadów [IgR], Rozpylacze przeciwpchelne, Preparaty chemiczne 
do usuwania śnieci zbożowej, Spirale odstraszające komary, Spraye 
przeciw owadom, Środki algobójcze, Środki chemiczne dla leśnictwa 
[przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], 
Środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne 
dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne modyfikujące zacho-
wanie do kontrolowania szkodników, Środki chwastobójcze, Środki 
do mycia bydła [insektycydy], Środki do mycia bydła, Środki do mycia 
psów [insektycydy], Środki do  mycia zwierząt [insektycydy], Środki 
do odstraszania ptaków, Środki do tępienia much, Środki do tępienia 
pcheł, Środki do tępienia szkodników, Środki do zwalczania pająków, 
Środki gryzoniobójcze, Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze 
do użytku w rolnictwie, Środki nicieniobójcze, Środki odstraszające 
dla zwierząt, Środki odstraszające insekty, Środki odstraszające ko-
mary, Środki odstraszające komary do  nakładania na  skórę, Środki 
odstraszające mole, Środki odstraszające owady, Środki odstraszają-
ce owady dla ludzi, Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki 
odstraszające pasożyty zewnętrzne, Środki odstraszające robactwo 
do użytku na darni lub trawie, Środki odstraszające zwierzęta, Środki 
owadobójcze, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw roztoczom, 
Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciwsłoneczne odstraszają-
ce meduzy, Środki robakobójcze, Środki roztoczobójcze do  użytku 
domowego, Środki wabiące owady, Środki roztoczobójcze do celów 
rolniczych, Środki zarodnikobójcze, Strychnina (trucizna), Szampo-
ny przeciw wszom, Tabletki zawierające kamforę będące środkami 
odstraszającymi owady, Trociczki do  odymiania, Trociczki do  ody-
miania jako środki odkażające, Trucizny, Trucizny bakteryjne, Trutki 
na szczury, Zawieszki odstraszające owady, 21 Dyfuzory do olejków 
zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, łapki 
na insekty, Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycz-
nych, Packi na  muchy, Szkło nieprzetworzone i  półprzetworzone, 
będące półproduktem, Przybory do  użytku domowego do  czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Spryskiwacze, 
Spryskiwacze do trawnika, Strzykawki do kwiatów, Strzykawki do ro-
ślin, Strzykawki do  stosowania w  cieplarniach, Strzykawki do  użyt-
ku w ogrodzie, Strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, Szczotki 
do trawników, Zraszacze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
Zraszacze do węży ogrodowych, Ultradźwiękowe urządzenia do od-
straszania ptaków, Urządzenia do  odstraszania ptaków, niemetalo-
we, Urządzenia do  odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne .

(111) 348172 (220) 2021 04 23 (210) 527995
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) DUDa MałgORZaTa, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK UZDaTnIanIe WODy
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .03, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwa-
cja urządzeń do uzdatniania wody, 40 Uzdatnianie wody [oczyszcza-
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nie wody], Usługi uzdatniania i oczyszczania wody, Usługi w zakresie 
uzdatniania wody .

(111) 348173 (220) 2021 06 03 (210) 529800
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) BeRgeRMann SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeRgeRMann
(540) 

(591) fioletowy, niebieski, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Doradztwa w  odniesieniu do  rekrutacji personelu, 
Doradztwo w  zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informa-
cji dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji 
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Konsul-
tacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Kon-
sultacje w  zakresie rekrutacji personelu, Ogłoszenia odnoszące się 
do  rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w  zakresie rekrutacji, 
Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Prze-
prowadzanie testów osobowości do  celów rekrutacji, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, Usługi w  zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakre-
sie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania 
stanowisk pracy, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwali-
fikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi rekrutacyjne, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi dotyczące rekru-
tacji kadry pracowniczej, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
rekrutacji personelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Reklama 
rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu in-
formatycznego, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekruta-
cja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, 
Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego .

(111) 348174 (220) 2021 07 06 (210) 531189
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732)  SZCZĘSnULeWICZ TOMaSZ, SZCZĘSnULeWICZ MOnIKa 
DOMFeST TOMaSZ SZCZĘSnULeWICZ MOnIKa SZCZĘSnULeWICZ 
SPÓłKa CyWILna, nowa Sól (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMFeST
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i  poprzez Internet następujących 
towarów: okna aluminiowe, okna metalowe, okna niemetalowe, 
drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, drzwi nieme-
talowe, metalowe drzwi przesuwne, drzwi przesuwne, niemetalowe, 
zewnętrzne drzwi niemetalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, bramy garażowe do użytku domowego 
(niemetalowe-), rolety okienne, żaluzje wewnętrzne, tekstylne żalu-
zje zewnętrzne, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje metalowe 
do  użytku zewnętrznego, żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] 
z  metalu, żaluzje z  poziomych listewek [zewnętrzne] nie  z  metalu 
lub tkanin, pergole z  metalu, 36 Usługi ubezpieczeń gospodarstw 
domowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi wy-
ceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące inwestycji, 37 Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynie-
ryjne (usługi budowlane), Konsultacje budowlane, Usługi montażu 
kuchni, Usługi montażu zasłon, Montaż drzwi i okien, Montaż żaluzji 
i  rolet, Montaż bram, Montaż ogrodzeń, Montaż izolacji do budyn-
ków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja izolacji rur, 
Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Brukarstwo i  kafelkowa-
nie, Usługi zarządzania budową, Budowa domów, Budowanie nieru-
chomości, Budowa części budynków, Budowanie platform [tarasów], 
Budowa osłon, Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych po-

mieszczeń, Budowa schodów z  drewna, Budownictwo, Informacja 
budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, sufitów 
i  dachów, nakładanie powłok ochronnych na  budynki, nakładanie 
wylewki posadzkowej, Tynkowanie, Ciesielstwo, Dekarstwo (Usłu-
gi-), Usługi instalacji dachów, Usługi poziomowania betonu, Usługi 
uszczelniania wnętrz, Usługi szklenia budynków, Usługi odnawiania 
mieszkań, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie nierucho-
mości, Sprzątanie placów budowy, Usługi w  zakresie instalowania 
alarmów, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie do-
mowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja i  na-
prawa alarmów antywłamaniowych, Montaż i  naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i  generatorów prądu, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Usługi doszczelniania budynków, Usługi malarskie, Instalacja urzą-
dzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do wentylacji .

(111) 348175 (220) 2021 07 06 (210) 531190
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732)  SZCZĘSnULeWICZ TOMaSZ, SZCZĘSnULeWICZ MOnIKa 
DOMFeST TOMaSZ SZCZĘSnULeWICZ MOnIKa SZCZĘSnULeWICZ 
SPÓłKa CyWILna, nowa Sól (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMFeST
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i  poprzez Internet następujących 
towarów: okna aluminiowe, okna metalowe, okna niemetalowe, 
drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, drzwi nieme-
talowe, metalowe drzwi przesuwne, drzwi przesuwne, niemetalowe, 
zewnętrzne drzwi niemetalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, bramy garażowe do użytku domowego 
(niemetalowe-), rolety okienne, żaluzje wewnętrzne, tekstylne żalu-
zje zewnętrzne, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje metalowe 
do  użytku zewnętrznego, żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] 
z  metalu, żaluzje z  poziomych listewek [zewnętrzne] nie  z  metalu 
lub tkanin, pergole z  metalu, 36 Usługi ubezpieczeń gospodarstw 
domowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi wy-
ceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące inwestycji, 37 Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynie-
ryjne (usługi budowlane), Konsultacje budowlane, Usługi montażu 
kuchni, Usługi montażu zasłon, Montaż drzwi i okien, Montaż żaluzji 
i  rolet, Montaż bram, Montaż ogrodzeń, Montaż izolacji do budyn-
ków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja izolacji rur, 
Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Brukarstwo i  kafelkowa-
nie, Usługi zarządzania budową, Budowa domów, Budowanie nieru-
chomości, Budowa części budynków, Budowanie platform [tarasów], 
Budowa osłon, Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych po-
mieszczeń, Budowa schodów z  drewna, Budownictwo, Informacja 
budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, sufitów 
i  dachów, nakładanie powłok ochronnych na  budynki, nakładanie 
wylewki posadzkowej, Tynkowanie, Ciesielstwo, Dekarstwo (Usłu-
gi-), Usługi instalacji dachów, Usługi poziomowania betonu, Usługi 
uszczelniania wnętrz, Usługi szklenia budynków, Usługi odnawiania 
mieszkań, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie nierucho-
mości, Sprzątanie placów budowy, Usługi w  zakresie instalowania 
alarmów, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie do-
mowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja i  na-
prawa alarmów antywłamaniowych, Montaż i  naprawa instalacji 
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alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i  generatorów prądu, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Usługi doszczelniania budynków, Usługi malarskie, Instalacja urzą-
dzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do wentylacji .

(111) 348176 (220) 2021 07 07 (210) 531200
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) BIOeFeKT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feedex
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt .

(111) 348177 (220) 2021 07 07 (210) 531201
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) BORUCh KaROLIna PLeCIe MOTKI-KaROLIna BORUCh, 
Ruda Mała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIMOtki
(510), (511) 23 Przędza i  nici, Skręcane bawełniane nici i  przędza, 
Przędza do  zastosowań tekstylnych, Przędza do  celów włókienni-
czych, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, Pasman-
teria [nici], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: przędza 
i  nici, skręcane bawełniane nici i  przędza, przędza do  zastosowań 
tekstylnych, przędza do  celów włókienniczych, nici i  przędza ela-
styczna do celów włókienniczych, pasmanteria [nici] .

(111) 348178 (220) 2021 07 07 (210) 531202
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) BORUCh KaROLIna PLeCIe MOTKI-KaROLIna BORUCh, 
Ruda Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIMOTKI
(540) 

(531) 21 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 23 Przędza i  nici, Skręcane bawełniane nici i  przędza, 
Przędza do  zastosowań tekstylnych, Przędza do  celów włókienni-
czych, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, Pasman-
teria [nici], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: przędza 
i  nici, skręcane bawełniane nici i  przędza, przędza do  zastosowań 
tekstylnych, przędza do  celów włókienniczych, nici i  przędza ela-
styczna do celów włókienniczych, pasmanteria [nici] .

(111) 348179 (220) 2021 07 07 (210) 531211
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) KŰhn BIURO RaChUnKOWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Kűhn Rok zał . 1995
(540) 

(591) zielony
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Doradztwo i  informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  za-
kresie zwrotu podatku [rachunkowość], Księgowość i rachunkowość, 
Rachunkowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Biz-
nesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi do-
radcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Badania w zakre-
sie działalności gospodarczej i usługi doradcze .

(111) 348180 (220) 2021 06 29 (210) 530853
(151) 2021 11 29 (441) 2021 07 26
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKSTaR
(540) 

(531) 01 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące .

(111) 348181 (220) 2021 06 29 (210) 530881
(151) 2021 11 29 (441) 2021 07 26
(732) łenCZyŃSKI MIChał, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Razem
(540) 

(591) ciemnogranatowy, różowy, czerwony, biały
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów i usług poprzez 
sponsorowanie, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Doradztwo biznesowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodar-
czą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Reklama .

(111) 348182 (220) 2021 06 29 (210) 530891
(151) 2021 11 30 (441) 2021 07 26
(732) KeLFIeLD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
główczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kelfield
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(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Wodór (h), 39 Dystrybucja energii odnawialnej, Maga-
zynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych, Magazynowa-
nie energii elektrycznej, Magazynowanie wodoru, Transport gazu, 
Transport paliw gazowych, Transport wodoru, 40 Wytwarzanie ener-
gii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie elektryczności 
z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych .

(111) 348183 (220) 2021 06 29 (210) 530896
(151) 2021 11 30 (441) 2021 07 26
(732) PLUS MaRKeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krasne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLUSMaRKeT
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 07 .03 .11, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi handlu 
detalicznego związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu 
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chemikaliami do  stoso-
wania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, Usługi 
handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  ręcznymi urządzeniami do  bu-
dowy, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ręcznymi narzędzia-
mi do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  ręcznymi 
urządzeniami do  budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 348184 (220) 2021 06 29 (210) 530898
(151) 2021 11 30 (441) 2021 07 26
(732) JÓZeFaCKI TOMaSZ CORneR, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOMMy BURgeR

(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, grillowane filety rybne, Burgery mięsne, 
Buliony mięsne, Produkty mięsne w formie burgerów, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Potrawy mięsne gotowane, Przetworzone produk-
ty mięsne, Krokiety, Burgery warzywne, gotowe dania warzywne, 
Mieszanki warzywne, Sałatki warzywne, Burgery z  tofu, Przekąski 
na bazie tofu, Warzywa grillowane, Zagęszczone sosy pomidorowe, 
Krojone warzywa, Konserwowane warzywa, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa marynowane, Warzywa przetworzone, Wa-
rzywa w plasterkach, konserwowe, Krojone owoce, Owoce aromaty-
zowane, Owoce konserwowane, Suszone owoce, Krewetki obrane, 
Frytki, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Steki z mięsa, Steki 
z  ryb, Schłodzone desery mleczne, Desery owocowe, Zupy z maka-
ronem, Przekąski na  bazie sera, nuggetsy z  kurczaka [małe kawał-
ki kurczaka w  panierce], 30 Tortille, Lody, Lody z  owocami, Wrapy 
z  kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Sałatka z  makaronem, 
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Sosy do sałatek, 
Sosy na bazie majonezu, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cheese-
burgery, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z mięsem, Ka-
napki z rybą, Kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, Tacos 
[danie meksykańskie], Bułki, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do pizzy, 
Sosy sałatkowe [dressingi], Panierki z przyprawami do mięs, ryb, dro-
biu, Przyprawione mieszanki panierkowe do  smażenia w  głębokim 
tłuszczu, 32 Lemoniada, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Wody mi-
neralne i gazowane, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki 
warzywne, Soki owocowe [napoje], 43 Usługi świadczone przez bary 
bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
Restauracje z grillem, Restauracje oferujące dania na wynos, Pizzerie, 
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary] .

(111) 348185 (220) 2021 06 29 (210) 530899
(151) 2021 11 30 (441) 2021 07 26
(732) JÓZeFaCKI TOMaSZ CORneR, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMMy BURgeR
(540) 

(591) biały, żółty, brązowy, czarny
(531) 26 .05 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, grillowane filety rybne, Burgery mięsne, 
Buliony mięsne, Produkty mięsne w formie burgerów, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Potrawy mięsne gotowane, Przetworzone produk-
ty mięsne, Krokiety, Burgery warzywne, gotowe dania warzywne, 
Mieszanki warzywne, Sałatki warzywne, Burgery z  tofu, Przekąski 
na bazie tofu, Warzywa grillowane, Zagęszczone sosy pomidorowe, 
Krojone warzywa, Konserwowane warzywa, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa marynowane, Warzywa przetworzone, Wa-
rzywa w plasterkach, konserwowe, Krojone owoce, Owoce aromaty-
zowane, Owoce konserwowane, Suszone owoce, Krewetki obrane, 
Frytki, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Steki z mięsa, Steki 
z  ryb, Schłodzone desery mleczne, Desery owocowe, Zupy z maka-
ronem, Przekąski na  bazie sera, nuggetsy z  kurczaka [małe kawał-
ki kurczaka w  panierce], 30 Tortille, Lody, Lody z  owocami, Wrapy 
z  kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Sałatka z  makaronem, 
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Sosy do sałatek, 
Sosy na bazie majonezu, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cheese-
burgery, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z mięsem, Ka-
napki z rybą, Kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, Tacos 
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[danie meksykańskie], Bułki, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do pizzy, 
Sosy sałatkowe [dressingi], Panierki z przyprawami do mięs, ryb, dro-
biu, Przyprawione mieszanki panierkowe do  smażenia w  głębokim 
tłuszczu, 32 Lemoniada, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Wody mi-
neralne i gazowane, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki 
warzywne, Soki owocowe [napoje], 43 Usługi świadczone przez bary 
bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
Restauracje z grillem, Restauracje oferujące dania na wynos, Pizzerie, 
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary] .

(111) 348186 (220) 2021 07 02 (210) 531037
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) ZJeDnOCZOne PRZeDSIĘBIORSTWa ROZRyWKOWe  
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURRITO PaPaS
(540) 

(591) czerwony, biały, żółty
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Burrito, Przekąski na bazie zbóż i ryżu, Potrawy goto-
we w postaci taco, Potrawy gotowe w postaci tortilli, Kanapki, sosy 
sałatkowe, sos pesto, Mąka i  produkty zbożowe, Chleb, Przyprawy, 
Sosy salsa, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Lody, pizze, paszte-
ciki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, 
sosy, spaghetti, tortille, sorbety, słodycze, 41 Organizowanie szkoleń 
w zakresie gastronomii, akademia kulinarna, Poradnictwo zawodo-
we, Organizowanie, prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, 
konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, Publikowanie 
książek, Wydawanie poradników, przepisów kulinarnych, 43 Usługi 
restauracyjne i barowe, Bary szybkiej obsługi, Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnie, Restauracje, Stołówki, Restauracje samoobsługowe, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Udzielanie informacji 
i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji, 
kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych, 
Bary, Bary sałatkowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, hotele, Or-
ganizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Puby, Snack-bary, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary z  kanapkami, Usługi re-
stauracyjne, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na zjazdy, Udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 348187 (220) 2021 07 03 (210) 531064
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORMenTOLUM aMaRa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(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-
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-
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nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 348188 (220) 2021 06 02 (210) 529778
(151) 2021 11 29 (441) 2021 07 05
(732) eCO TRaDe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCOTRaDe
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, zielony, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 29 koncentraty zup, 30 Mąka i  mieszanki mączne, płat-
ki owsiane, żytnie, kukurydziane i  sojowe, otręby, mieszanki ziaren 
zbóż, sezamu, słonecznika, siemienia lnianego, soi, suchy zakwas 
piekarski, dodatki piekarskie, posypki i  dodatki smakowe do  pie-
czywa, koncentraty w proszku chleba i pieczywa, koncentraty spo-
żywcze, w tym półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki 
zbożowej, takie jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, tortille oraz 
półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki 
ziemniaczane, ziemniaki puree, sosy do mięs, sosy pomidorowe i sa-
łatkowe, panierki, przyprawy, koncentraty cukiernicze deserów i ciast 
w proszku, kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, ga-
laretki, budynie i kisiele w proszku, sosy do polewania deserów, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, dodatki i proszki spulchnia-
jące do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, posypki 
dekoracyjne do ciast, 42 analizy i badania laboratoryjne surowców 
i produktów oraz opracowywanie warunków technologicznych i re-
cepturowanie składów wyrobów z zakresu piekarnictwa, cukiernic-
twa, koncentratów spożywczych i gastronomii .

(111) 348189 (220) 2021 05 31 (210) 529591
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KOPeĆ agnIeSZKa DeTegO, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DeTegO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odnie-
sieniu do działalności gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu kon-
kurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, Doradztwo 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Reklama, Usługi doradztwa handlowego i  reklamowego 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Usłu-
gi sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz wywiadowczych, 
42 analizy pisma ręcznego-grafologia, Badania genetyczne, analizy 
systemów komputerowych, Usługi świadczone przez laboratoria na-
ukowe, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, 45 Usługi detektywistyczne, Usługi prawne, Monitoring 
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Doradztwo w spra-
wach bezpieczeństwa, Ochrona cywilna, eskorta-ochrona osobi-
sta, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania 
i ścigania, Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów war-
tościowych, alternatywne rozwiązywanie sporów, Mediacje, Usługi 
arbitrażu, Badanie przeszłości osób, Poszukiwania genealogiczne, 
Usługi pomocy w  sprawach spornych, Usługi w  zakresie lobbingu 
politycznego, Usługi w zakresie opieki, Wypożyczanie odzieży, biżu-
terii i kostiumów .

(111) 348190 (220) 2021 05 24 (210) 529267
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) STyKa JaCeK BaTna COnSULTIng, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home4 .pl nIeRUChOMOŚCI

(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi promocji i reklamy on-line, 
Doradztwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi agencji reklamowej, Usługi marketingowe, prowa-
dzenie kampanii reklamowych, Działania public relations polegające 
na kreowaniu wizerunku firmy lub organizacji, Udostępnianie miejsc 
na  reklamy w  budowanych i  administrowanych nieruchomościach, 
administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, 36 Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, analizy ekonomiczne i  finansowe, 
administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, Usługi agencji 
nieruchomości, Wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem po-
wierzchni biurowych .

(111) 348191 (220) 2021 02 11 (210) 524482
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Mediabox Broadcasting International Ltd ., Londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIaT TUReCKICh SeRIaLI
(540) 

(591) fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .05
(510), (511) 9 aparaty i  przyrządy kinematograficzne, aparaty do  re-
jestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, Telewizory, Radia, 
Komputery i sprzęt komputerowy, Dekodery, Urządzenia do kodowa-
nia, Wzmacniacze, Sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 
gry komputerowe i telewizyjne (software), Kasety, Płyty CD, Płyty DVD, 
16 Papier, Karton i wyroby z papieru i kartonu, aktówki jako artyku-
ły biurowe, albumy do  wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły 
biurowe [z  wyjątkiem mebli], atlasy, Bloki jako artykuły papiernicze, 
Bloki do pisania, Bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej 
do pakowania, Drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, Figurki jako statuetki z  papieru mâché, Formularze jako blan-
kiety i druki, Indeksy, Skorowidze, Kartki grające z życzeniami, Kartki 
z życzeniami, Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty pocz-
towe, Kokardy papierowe, Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, Materiały do rysowania, naklejki jako 
materiały piśmienne, notatniki jako notesy, Okładki, Obwoluty jako 
artykuły papiernicze, Opakowania do  butelek z  tektury lub papieru, 
Papier do  pisania jako papier listowy, Papier pergaminowy, Papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, Papier srebrny, Papier świecą-
cy, Papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, Podkładki do pisania 
z  klipsem, Podstawki na  stół papierowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, rysunki jako ryciny, Segregatory jako artykuły biurowe, Ser-
wetki papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty na dokumenty, szablony jako 
artykuły piśmienne, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
Teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, Teczki z notatnikiem, To-
rebki do pakowania jako koperty i woreczki z papieru, Ulotki, Zakładki 
do  książek, Zawiadomienia jako artykuły papiernicze, Zeszyty, Druki 
akcydensowe, Foldery, Fotografie, nalepki, Materiały piśmienne, Pape-
terie, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 35 Usługi 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w obszarze działal-
ności telewizyjnej, filmowej, muzycznej, Usługa obsługi menedżerskiej 
polegająca na  administrowaniu i  zarządzaniu produkcją telewizyjną 
i filmową, 38 Usługi rozpowszechniania (transmisji) programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, 
programów o tematyce muzycznej, Usługi: emisji telewizyjnej i radio-
wej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, 
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i  informacji za  pośred-
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nictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbior-
ników programów zakodowanych i  zaszyfrowanych, agencje infor-
macyjne i  prasowe, Usługi administrowania wszelkimi urządzeniami 
i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządza-
niu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmi-
sji i tworzenia sygnału telewizyjnego, 41 Usługi w zakresie organizo-
wania i  prowadzenia pokazów filmów z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Prze-
prowadzanie wywiadów z zespołami muzycznymi i osobami z show 
biznesu, Usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i  fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów 
muzycznych, programów informacyjnych, programów o  tematyce 
muzycznej, Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Se-
riale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej .

(111) 348192 (220) 2021 05 05 (210) 528421
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) Reckitt Benckiser Vanish B .V ., hoofddorp (nL)
(540) (znak słowny)
(540) VanISh
(510), (511) 5 antybakteryjne i antyseptyczne detergenty do prania, 
antybakteryjne i  antyseptyczne środki zwiększające moc prepara-
tów do prania, antybakteryjne i antyseptyczne rozjaśniacze do pra-
nia, antybakteryjne i antyseptyczne wywabiacze plam, antybakte-
ryjne i  antyseptyczne środki czyszczenia dywanów oraz szampony 
do  dywanów, antybakteryjne i  antyseptyczne wywabiacze plam 
z dywanów .

(111) 348193 (220) 2021 06 14 (210) 530224
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) nOSKe łUKaSZ Bee IT, Kruszewnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yellowWall
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 02 .09 .04, 04 .05 .03, 26 .04 .04, 26 .04 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Projektory, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki 
elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania z dzie-
dziny nauki gry w golfa, Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z  Internetu, Płyty CD-ROM zawierające elektroniczne książki tele-
foniczne, Książki zapisane na  taśmach, Książki zapisane na  płytach, 
akumulatory do  projektorów, Kable interfejsu multimedialnego 
o  wysokiej rozdzielczości do  projektorów, Kable zasilające do  pro-
jektorów, Miniaturowe projektory, Piloty do projektorów, Projektory 
ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory cyfrowe, Projektory do edycji fil-
mów, Projektory do kina domowego, Projektory dźwięku, Projektory 
filmowe, Projektory holograficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD 
[ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projektory planetarne, 
Projektory profilowe, Projektory wideo, Projektory przenośne, Projek-
tory z automatyczną regulacją ostrości, Projektory z automatycznym 
ustawianiem ostrości, Soczewki do  projektorów, Torby specjalnie 
przystosowane do  projektorów, Przezrocza [fotografia], Przezrocza 
fotograficzne, Przezrocza fotograficzne (Ramki do-), Przezrocza fo-
tograficzne [slajdy], Przezrocza kinematograficzne, aplikacje do  po-
brania na  smartfony, aplikacje do  pobrania do  użytku z  telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje mobilne, 
edukacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
do  aplikacji komputerowych do  gier, Oprogramowanie do  aplikacji 
i serwerów internetowych, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfro-
wa do pobrania, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, 
do  pobrania, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z  Internetu, 
Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cyfrowa do pobrania 
dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, Dyski optyczne 
z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych 

lub Internetu, nagrane płyty kompaktowe z  muzyką, Filmy animo-
wane, Filmy do  pobrania, Filmy do  przezroczy naświetlone, Filmy 
fotograficzne [naświetlone], Filmy kinematograficzne, Filmy o zwięk-
szonej czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy ry-
sunkowe animowane do pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], 
Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], animowane filmy rysunko-
we w postaci filmów kinematograficznych, Filmy [błony] naświetlone, 
nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], nośniki fotograficzne [filmy, 
naświetlone], Urządzenia do  przeglądania przezroczy na  kliszy, na-
świetlone klisze, naświetlone klisze o podwyższonej czułości, Czułe 
klisze reprograficzne [naświetlone], 28 Projektory zabawkowe, elek-
troniczne zabawki do  nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, 
elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, 41 Wyda-
wanie audiobooków, Muzyczne usługi wydawnicze, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji, Pisanie scenariuszy, Pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do  transmisji przez Internet, 
Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja mul-
timedialna materiałów drukowanych, Publikacja podręczników użyt-
kownika, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publi-
kowanie dokumentów, Publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
gazety dla klientów w  Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i  broszur, Publikowanie książek, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie 
książek i recenzji, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, 
Publikowanie książek, magazynów, almanachów i  czasopism, Publi-
kowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie książek zwią-
zanych z technologią informacyjną, Publikowanie książek związanych 
z programami telewizyjnymi, Publikowanie literatury instruktażowej, 
Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie materiałów drukowanych, Pu-
blikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie on-
-line elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie scenariuszy 
do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, 
Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów pisanych, Świadczenie 
usług w zakresie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do pod-
castów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udo-
stępnianie on-line czasopism o  tematyce ogólnej nie  do  pobrania, 
Udostępnianie on-line komiksów i  powieści graficznych nie  do  po-
brania, Udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych z  globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobie-
ralnych), Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Usługi pisania 
blogów, Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania online, 
Usługi w  zakresie transkrypcji muzyki, Usługi w  zakresie publikacji 
książek, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
lów reklamowych, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki multi-
medialnej, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania roz-
rywkowego, Usługi pisania tekstów, Usługi wydawnicze (w tym elek-
troniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, Usługi wydawnicze w  zakresie utworów muzycz-
nych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze 
za  pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane 
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z  pisaniem scenariuszy, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Udostęp-
nianie bajek dla dzieci przez telefon .

(111) 348194 (220) 2020 11 12 (210) 520775
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) eKO aLIanS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRInDOM
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 liczniki [elektryczność], liczniki, liczniki energii elek-
trycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, liczniki prądu elek-
trycznego, liczniki energii elektrycznej, bezpieczniki układowe, 
bezpieczniki topikowe, ceramiczne bezpieczniki, bezpieczniki elek-
tryczne, elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki termiczne 
prądowe, skrzynki zasilające, skrzynki bezpiecznikowe, skrzynki 
opornikowe, skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki roz-
dzielcze elektryczne, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], skrzynki 
boczników elektrycznych, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki 
połączeniowe [elektryczne], skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki 
do bezpieczników elektrycznych, skrzynki przyłączowe do przewo-
dów elektrycznych, skrzynki zaciskowe do  przewodów elektrycz-
nych, szyny zbiorcze, szyny tulejowe, elektryczne, szyny zbiorcze 
elektryczne do  dystrybucji, elementy układów elektrycznych, ele-
menty składowe układów elektrycznych, elementy składowe ob-
wodów elektrycznych, przewody metalowe [elektryczne], druty 
metalowe [elektryczne], kable metalowe [elektryczne], przewody 
instalacji elektrycznych, materiały na przewody instalacji elektrycz-
nych [kable], kable izolowane do instalacji elektrycznych, urządzenia 
do diagnozowania instalacji elektrycznych .

(111) 348195 (220) 2021 06 24 (210) 530677
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) SULIMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SULIMa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 03 .07 .16, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Chemiczne środki czyszczące do stosowania w proce-
sach przemysłowych, 3 Środki czyszczące, Kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, 37 Usługi czyszczenia przemysłowego .

(111) 348196 (220) 2021 06 24 (210) 530682
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) CheMTeXTIL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowny)

(540) ODegaRI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy tonizujące [kosmetyki], Toniki [ko-
smetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy na noc [kosmetyki], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Płyny do twa-
rzy [kosmetyki], Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, Balsamy do  opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kre-
my do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Mydła, Mydła toaletowe, Mydła w postaci żelu, Mydła w płynie, Peelin-
gi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele do użytku kosmetycz-
nego, nielecznicze proszki do kąpieli, Oliwki do kąpieli, Płyny do ką-
pieli w  pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty, 
Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, Maseczki do włosów, Od-
żywki do włosów, Szampony, Kosmetyczne peelingi do ciała, Balsamy 
do ciała, Kremy i balsamy kosmetyczne, Perfumy, Perfumowane wody 
toaletowe, 35 Prowadzenie punktów sprzedaży w zakresie następu-
jących towarów: kosmetyki, kremy tonizujące [kosmetyki], toniki [ko-
smetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], 
kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc [kosmetyki], maseczki 
do skóry [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, płyny do twa-
rzy [kosmetyki], kosmetyki w  formie mleczek, kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, balsamy do  opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], my-
dła, mydła toaletowe, mydła w postaci żelu, mydła w płynie, peelingi 
złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycz-
nego, nielecznicze proszki do kąpieli, oliwki do kąpieli, płyny do ką-
pieli w  pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty, 
balsamy do włosów, kosmetyki do włosów, maseczki do włosów, od-
żywki do włosów, szampony, kosmetyczne peelingi do ciała, balsamy 
do ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, perfumy, perfumowane wody 
toaletowe, maseczki do skóry [kosmetyki] .

(111) 348197 (220) 2021 06 24 (210) 530684
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) CheMTeXTIL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODegaRI
(540) 

(591) złoty
(531) 01 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy tonizujące [kosmetyki], Toniki [ko-
smetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy na noc [kosmetyki], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Płyny do twa-
rzy [kosmetyki], Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, Balsamy do  opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kre-
my do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Mydła, Mydła toaletowe, Mydła w postaci żelu, Mydła w płynie, Peelin-
gi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele do użytku kosmetycz-
nego, nielecznicze proszki do kąpieli, Oliwki do kąpieli, Płyny do ką-
pieli w  pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty, 
Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, Maseczki do włosów, Od-
żywki do włosów, Szampony, Kosmetyczne peelingi do ciała, Balsamy 
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do ciała, Kremy i balsamy kosmetyczne, Perfumy, Perfumowane wody 
toaletowe, 35 Prowadzenie punktów sprzedaży w zakresie następu-
jących towarów: kosmetyki, kremy tonizujące [kosmetyki], toniki [ko-
smetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], 
kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc [kosmetyki], maseczki 
do skóry [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, płyny do twa-
rzy [kosmetyki], kosmetyki w  formie mleczek, kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, balsamy do  opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], my-
dła, mydła toaletowe, mydła w postaci żelu, mydła w płynie, peelingi 
złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycz-
nego, nielecznicze proszki do kąpieli, oliwki do kąpieli, płyny do ką-
pieli w  pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty, 
balsamy do włosów, kosmetyki do włosów, maseczki do włosów, od-
żywki do włosów, szampony, kosmetyczne peelingi do ciała, balsamy 
do ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, perfumy, perfumowane wody 
toaletowe, maseczki do skóry [kosmetyki] .

(111) 348198 (220) 2021 06 24 (210) 530688
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) KaPITan naVI eLŻBIeTa STRaMeK I WaLDeMaR KaRPIŃSKI 
SPÓłKa JaWna, Trzebiatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naVIdelcu
(510), (511) 29 Filety rybne, Filety z  wędzonego śledzia, galaretki 
rybne, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Konserwowane 
produkty rybne w słoikach, Konserwowane produkty rybne w opa-
kowaniach z tworzyw sztucznych, Konserwowane ryby, Konserwowe 
owoce morza, Konserwy rybne, Mrożone owoce morza, Mrożone 
produkty rybne, Owoce morza [nieżywe], Owoce morza konserwo-
wane, Pasty z  ryb, owoców morza i  mięczaków, Posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, Produkty z  owoców morza, Produkty z  przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, Przetworzone owoce morza, Ryby konserwo-
wane, Ryby marynowane, Ryby mrożone, Ryby przetworzone, Ryby 
solone, Ryby suszone, Ryby w  oliwie z  oliwek, Ryby w  olejach ro-
ślinnych, Ryby w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby w opakowaniach 
z tworzyw sztucznych, Ryby wędzone, Ryby, Śledzie [nieżywe], Żyw-
ność chłodzona składająca się głównie z ryb, Żywność przygotowy-
wana z  ryb, 40 Przetwórstwo ryb, Przetwarzanie żywności, Usługi 
konserwacji żywności, Konserwowanie żywności, Konserwowanie 
ryb, Wędzenie ryb .

(111) 348199 (220) 2021 06 24 (210) 530726
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłUgOWO-
PRODUKCyJne eLeKTRO-MaD anDRZeJ DĄBROWSKI, 
MałgORZaTa DĄBROWSKa SPÓłKa JaWna, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e onelectro .pl nOWOCZeSny SKLeP eLeKTRyCZny
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, czerwony, jasnoczerwony
(531) 14 .01 .10, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 26 .02 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 gniazdka elektryczne, łączniki elektryczne .

(111) 348200 (220) 2021 06 25 (210) 530769
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) TUReK KRZySZTOF FIRMa hanDLOWO USłUgOWa 
SOLaRID, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROTORUa
(510), (511) 11 Pompy ciepła .

(111) 348201 (220) 2021 06 25 (210) 530775
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) PaCZeŚnIaK-SłOTa aLICJa, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄSKIe SMyKI
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, Płyty kompaktowe z  muzyką, 41 
Widowiska muzyczne, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Wystę-
py muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne, nauczanie muzyki .

(111) 348202 (220) 2021 06 26 (210) 530782
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) WITMaLU SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naLULI
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt 
domowych, Koszyki dla kotów, Przenośne posłania dla zwierząt, nie-
metalowe kosze do spania dla zwierząt domowych, Domki do zaba-
wy dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt, Budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Budy dla zwierząt domowych, Budki dla 
zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, Kosze, niemetalowe, do prze-
wożenia zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, Posłania dla zwierząt, Posłania dla zwierząt domowych, 
Transportery dla zwierząt w formie pudeł, 21 Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Koryta do picia, Miski na napoje i karmę dla 
zwierząt, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Szczotki dla 
zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Koryta do  pi-
cia dla zwierząt, Kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt 
domowych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
zwierząt, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  produktów 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Sprzedaż za pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
następujących towarów: meble dla zwierząt domowych, poduszki 
dla zwierząt domowych, koszyki dla kotów, przenośne posłania dla 
zwierząt, niemetalowe kosze do  spania dla zwierząt domowych, 
domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domo-
wych, budki dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, 
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, nie-
metalowe, do przewożenia zwierząt domowych, niemetalowe skrzy-
nie do transportu zwierząt, posłania dla zwierząt, posłania dla zwie-
rząt domowych, transportery dla zwierząt w formie pudeł, pojemniki 
na żywność dla zwierząt domowych, koryta do picia, miski na napoje 
i karmę dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
szczotki dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, ko-
ryta do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski dla 
zwierząt domowych, administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często podróżują-
cych drogą powietrzną, agencje reklamowe, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych 
lub marketingowych, Produkcja programów typu telezakupy, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania w  zakresie patrona-
tu, Organizowanie targów handlowych, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i  danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za klik-
nięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do  ce-
lów handlowych lub reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej za  pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, Wynajem 



42 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2022

przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promocją sławnych 
osób, analiza trendów biznesowych, analiza trendów marketingo-
wych, Doradztwo w  zakresie planowania kariery, Marketing cyfro-
wy, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Organizowanie 
i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja materiałów 
reklamowych, Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama 
i marketing, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i mo-
delek, Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, 
Usługi handlu związane z  pobieralnymi publikacjami elektronicz-
nymi, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru na-
bywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (pró-
bek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe .

(111) 348203 (220) 2021 06 29 (210) 530870
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) RyBIenIK ReMIgIUSZ CaRPaThIan LynX, Dybawka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dereniada
(510), (511) 32 gazowane soki owocowe, Lemoniada, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje owocowe i  soki owocowe, 
Smakowa woda mineralna, Soki, Sorbety [napoje], Syropy do napo-
jów, Syropy do  produkcji lemoniady, Syropy do  produkcji napojów 
aromatyzowanych owocami, Wody, 35 administrowanie sprzedażą, 
Informacje na  temat sprzedaży produktów, Pozyskiwanie kontrak-
tów na kupno i sprzedaż towarów, Promocja sprzedaży, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama banerowa, Reklama 
i  marketing, Reklama radiowa, Reklama w  czasopismach, broszu-
rach i  gazetach, Usługi reklamowe w  zakresie promocji sprzedaży 
napojów, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
zarządzania sprzedażą, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], herbaciarnie, hostele 
(schroniska), hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj-
ne i  turystyczne, Kawiarnia, Kafeterie [bufety], Koktajlbary, Lodziar-
nie, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Restauracje 
samoobsługowe, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barowe, Usługi caterin-
gu zewnętrznego, Usługi herbaciarni, Usługi hotelowe, Usługi cate-
ringowe, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi ogródków piw-
nych, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na  wynos, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie pubów, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Zajazdy dla turystów .

(111) 348204 (220) 2021 06 29 (210) 530873
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) aUTO PaRTneR SPÓłKa aKCyJna, Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIKIng gaRage
(510), (511) 35 Tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 
Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i  mar-
ketingowe świadczone za  pośrednictwem blogów i  wideoblogów, 
Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Wynajmowanie nośników reklamowych, Produkcja filmów reklamo-
wych, Marketing internetowy, 41 Pisanie tekstów innych niż rekla-
mowych, Produkcja filmów innych niż reklamowych, Usługi pisania 
blogów, Usługi prowadzenia wideoblogów, Usługi produkcji filmów, 
Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja nagrań audio 
i  wideo oraz produkcja multimedialna, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online .

(111) 348205 (220) 2021 07 11 (210) 531383
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348206 (220) 2021 07 11 (210) 531384
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 03 .13 .04, 03 .13 .24, 24 .09 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348207 (220) 2021 07 11 (210) 531385
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee a .D . MMXX n°1 premium quality
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 09 .01 .10, 05 .13 .25, 03 .13 .04, 24 .09 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 
27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348208 (220) 2021 07 11 (210) 531386
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS The Royal Bee a D MMXX n°1 premium quality at school 
On BOaRD
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(540) 

(591) granatowy, biały, szary, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, 
żółty, pomarańczowy, jasnofioletowy, jasnozielony
(531) 03 .13 .04, 05 .13 .25, 09 .01 .10, 24 .09 .01, 26 .01 .16, 26 .11 .02, 
26 .11 .08, 04 .05 .99, 25 .07 .03, 27 .05 .01, 27 .01 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348209 (220) 2021 07 11 (210) 531387
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee
(540) 

(591) granatowy, szary, biały
(531) 03 .13 .04, 24 .09 .01, 09 .01 .10, 25 .07 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348210 (220) 2021 07 11 (210) 531388
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MaTIaKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) theroyalbee
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia .

(111) 348211 (220) 2014 12 23 (210) 437238
(151) 2021 11 19 (441) 2015 04 13
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ 100%
(540) 

(591) czerwony, biały, zielony, pomarańczowy, żółty, 
ciemnozielony
(531) 24 .17 .07, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 30 musy owocowe, 32 napoje bezalkoholowe, bezalko-
holowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe, nektary, nekta-
ry owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe 
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do produk-
cji napojów, syropy do napojów, napoje owocowe, napoje owocowo-
-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzyw-
ne, soki z  witaminami nie  do  celów medycznych, soki z  miąższem 
z owoców, soki z kawałkami owoców, nektary z kawałkami owoców, 
nektary z  miąższem z  owoców, syropy owocowe, wody gazowane, 
wody mineralne .

(111) 348212 (220) 2016 06 16 (210) 457943
(151) 2021 11 19 (441) 2016 10 10
(732) gSSM WaRSaW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) arkadia
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papie-
rowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introli-
gatorskie, albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, odbitki fotogra-
ficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia (nie ujęte w innych klasach), publikacje drukowane, czasopisma, 
katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, ka-
lendarze, torby, opakowania z  papieru, tektury, mapy, przewodniki 
turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, 
wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, 
pokosty, barwniki, zaprawy, folie i  formy dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszcze-
nia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetlenio-
we, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje 
dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki 
odkażające, materiały budowlane, narzędzia i  przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, 
urządzenia i  przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygna-
lizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub ob-
razów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty 
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne: 
ognie, wyroby z  metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro-
nometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych 
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla ar-
tystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz-
nych do  pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra 
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróż-
ne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, ma-
teriały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub 
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-
go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia 
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, 
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i  warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cu-
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy),przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce 
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i  warzywa, nasiona, naturalne rośliny i  kwiaty, karma dla zwierząt, 
słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, 
przybory dla palaczy, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie, zgromadzenie na rzecz osób trzecich usług wy-
najmu powierzchni handlowej, biurowej, usługowej oraz parkingo-
wej pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
tych usług, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów spożyw-
czych, obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych, chemicznych, 
sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, 
dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, oświetlenio-
wych, budowlanych, fotograficznych, elektronicznych, muzycznych, 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym skle-
pie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmo-
wanie kopiarek, dobór personelu za  pomocą testów, prowadzenie 
interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach han-
dlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym cen-
trów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, admini-
strowanie i  zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, 
usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, Usłu-
gi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe zarządzanie i  administracja nieruchomościami w  celach 
handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowa-
dzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością 
gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, orga-
nizacja i  przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo 
w tym zakresie: informacja handlowa i doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie re-
klamy, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, rozrywkowych 
oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowa-
nie pokazów mody dystrybucja materiałów reklamowych i  promo-
cyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmo-
wanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja 
pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, mają-
tek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem 
oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieru-
chomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, 
usługi pośrednictwa w  sprawach związanych z  nieruchomościami, 
prowadzenie agencji pośrednictwa w  zakresie nieruchomości 
i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, ad-
ministrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, administrowanie 
i  zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi 
i  rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na  raty, pośrednictwo 
w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele 
dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń fi-
nansowych transakcji w  tym związanych z  najmem, kupnem lub 
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące 
windykacji, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biuro-
wej, wynajem powierzchni usługowej, wynajem nieruchomości, wy-
najem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 37 
Usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne do-
tyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, na-
prawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budow-
lana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, 
instalowanie, konserwacja i  naprawy komputerów, konstruowanie 
pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów ma-
gazynowych, instalacja, konserwacja i  naprawy maszyn, montaż 
rusztowań, mycie okien, instalowanie i  naprawy instalacji grzew-
czych, klimatyzacyjnych i  chłodniczych, naprawa i  wymiana opon 
samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożaro-
wych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączno-
ści, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towa-
rów do  nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowanie 
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, orga-
nizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi 
klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 348213 (220) 2017 04 14 (210) 470511
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) hanDLOSFeRa .PL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gutkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gIganTyCZny DOnUT
(510), (511) 14 zegarki, 20 poduszki .

(111) 348214 (220) 2017 07 17 (210) 474232
(151) 2021 10 26 (441) 2018 04 30
(732) graupen adrian, (gB);
WIZe MIChał KRZySZTOF, Siemianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTeRS DeVeLOPMenT
(540) 

(591) granatowy
(531) 24 .09 .02, 14 .05 .03, 24 .01 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, 
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, 
budowa stoisk i  sklepów targowych, budownictwo, budownictwo 
podwodne, budownictwo portowe, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 
i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń nawadniają-
cych, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, 
malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i  napra-
wa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia 
kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, nitowanie, rozbiórka 
budynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu 
pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie na-
wierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowla-
nego, uszczelnianie budynków  .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348215 (220) 2017 08 08 (210) 475142
(151) 2021 11 05 (441) 2017 09 11
(732) POLSKI KOnCeRn naFTOWy ORLen SPÓłKa aKCyJna, 
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!
(540) 

(591) szary
(531) 24 .17 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamulcowe, płyny 
do  układu kierowniczego ze  wspomaganiem, oleje przekładniowe, 
oleje do  zawieszenia hydraulicznego, woda destylowana, prepara-
ty do oszczędzania paliwa, mieszanki do naprawy opon, preparaty 
przeciwmgielne, dodatki detergentowe do użytku z olejami silniko-
wymi, dodatki detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwu-
jące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych sa-
mochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, 
3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, spryskiwacze 
szyb samochodowych (płyny do-), środki zapachowe do samocho-
dów, detergenty, detergenty w  piance, detergenty do  samocho-
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dów, preparaty czyszczące w  postaci pianek, preparaty do  nada-
wania połysku, preparaty do  usuwania wosku, preparaty myjące 
do pojazdów, rdza (preparaty do usuwania-), środki do czyszczenia 
tapicerki, preparaty ścierne do  użytku w  pielęgnacji samochodów, 
mieszanki polerujące, wosk samochodowy, preparaty do  czyszcze-
nia i  pielęgnacji kokpitu, preparaty do  czyszczenia felg, preparaty 
do czyszczenia nawiewów, środki odtłuszczające, preparaty odtłusz-
czające do silników, środki czyszczące do powierzchni metalowych, 
preparaty do  mycia felg, płyny do  usuwania owadów i  zabrudzeń 
organicznych, 5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, antybakte-
ryjne środki do  mycia rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, 
dezodoranty do  samochodów, 6 linki holownicze z  metalu, zatrza-
ski metalowe, plakietki identyfikacyjne z metalu, zawiasy metalowe, 
tablice sygnalizacyjne metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka 
metalowe do kluczy, nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzyn-
ki, 7 narzędzia mechaniczne, podnośniki samochodowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, 
łańcuchy napędowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łoży-
ska i  tuleje [części maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samocho-
dowe, 8 skrobaczki do szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, 
klucze francuskie, klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasado-
we, klucze oczkowe, klucze imbusowe, zestaw kluczy nasadowych, 
szczypce [narzędzia ręczne], smarownice, lewarki, zestawy narzędzi 
ręcznych, otwieracze do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycie-
raczki przednie do samochodów, urządzenia hamulcowe, drągi ho-
lownicze, zbiorniki paliwa do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony 
[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, krzesełka bezpieczeń-
stwa dla dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki do  odlewania 
oleju [niemetalowe], pojemniki do przenoszenia [niemetalowe], po-
jemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], 30 sushi, 
czekolada, słodycze czekoladowe, batony, batony zbożowe, batony 
czekoladowe, batony energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje 
kawowe, nielecznicze napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery z  Muesli, 
gotowe desery [na bazie czekolady], puddingi, chipsy zbożowe, chip-
sy ryżowe, chipsy kukurydziane, chipsy tortilla .

(111) 348216 (220) 2017 08 08 (210) 475143
(151) 2021 11 22 (441) 2017 09 11
(732) POLSKI KOnCeRn naFTOWy ORLen SPÓłKa aKCyJna, 
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!
(540) 

(591) żółty
(531) 29 .01 .02, 27 .05 .01, 24 .17 .04
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamulcowe, płyny 
do  układu kierowniczego ze  wspomaganiem, oleje przekładniowe, 
oleje do  zawieszenia hydraulicznego, woda destylowana, prepara-
ty do oszczędzania paliwa, mieszanki do naprawy opon, preparaty 
przeciwmgielne, dodatki detergentowe do użytku z olejami silniko-
wymi, dodatki detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwu-
jące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych sa-
mochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, 
3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, spryskiwacze 
szyb samochodowych (płyny do-), środki zapachowe do samocho-
dów, detergenty, detergenty w piance, detergenty do samochodów, 
preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do nadawania po-
łysku, preparaty do usuwania wosku, preparaty myjące do pojazdów, 
rdza (preparaty do usuwania-), środki do czyszczenia tapicerki, pre-
paraty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, mieszanki po-
lerujące, wosk samochodowy, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji 
kokpitu, preparaty do czyszczenia felg, preparaty do czyszczenia na-

wiewów, środki odtłuszczające, preparaty odtłuszczające do silników, 
środki czyszczące do powierzchni metalowych, preparaty do mycia 
felg, płyn do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych, 5 prze-
nośne apteczki pierwszej pomocy, antybakteryjne środki do  mycia 
rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, dezodoranty do samo-
chodów, 6 linki holownicze z  metalu, zatrzaski metalowe, plakietki 
identyfikacyjne z metalu, zawiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne 
metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka metalowe do  kluczy, 
nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzynki, 7 narzędzia me-
chaniczne, podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, łańcuchy napę-
dowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łożyska i tuleje [części 
maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samochodowe, 8 skrobaczki 
do  szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, klucze francuskie, 
klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasadowe, klucze oczkowe, 
klucze imbusowe, zestaw kluczy nasadowych, szczypce [narzędzia 
ręczne], smarownice, lewarki, zestawy narzędzi ręcznych, otwieracze 
do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie do sa-
mochodów, urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, zbiorniki 
paliwa do  pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony [ekrany przeciw-
słoneczne] samochodowe, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci, 20 
kanistry niemetalowe, pojemniki do odlewania oleju [niemetalowe], 
pojemniki do  przenoszenia [niemetalowe], pojemniki niemetalowe 
do przechowywania narzędzi [puste], 29 chipsy ziemniaczane, chip-
sy bananowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne, rodzynki, suszone 
owoce, desery owocowe, desery mleczne, desery jogurtowe, desery 
lodowe, tiramisu, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owoco-
we, przekąski na  bazie soi, przekąski na  bazie orzechów, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, 
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na  bazie ziemniaków, przekąski na  bazie 
owoców, kandyzowane przekąski owocowe, zupy, wywar, bulion, 
buliony, wywar, rosół [zupa], gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z  owoców morza, 30 sushi, czekolada, słodycze 
czekoladowe, batony, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony 
energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje kawowe, nielecznicze 
napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe de-
sery [wyroby cukiernicze], desery z Muesli, gotowe desery [na bazie 
czekolady], puddingi, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kuku-
rydziane, chipsy tortilla, 31 sałaty, świeże owoce i warzywa, migdały, 
orzechy, orzechy prażone, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, 
orzechy solone, orzechy nerkowca, orzechy ziemne, orzechy włoskie, 
orzechy makadamia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiają-
ce, napoje niegazowane, napoje gazowane, woda gazowana, woda 
niegazowana, woda aromatyzowana, napoje energetyczne, napoje 
izotoniczne, soki, soki warzywne [napoje] .

(111) 348217 (220) 2017 08 08 (210) 475145
(151) 2021 11 05 (441) 2017 09 11
(732) POLSKI KOnCeRn naFTOWy ORLen SPÓłKa aKCyJna, 
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .04
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamulcowe, płyny 
do  układu kierowniczego ze  wspomaganiem, oleje przekładniowe, 
oleje do  zawieszenia hydraulicznego, woda destylowana, prepara-
ty do oszczędzania paliwa, mieszanki do naprawy opon, preparaty 
przeciwmgielne, dodatki detergentowe do użytku z olejami silniko-
wymi, dodatki detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwu-
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jące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych sa-
mochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, 
3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, spryskiwacze 
szyb samochodowych (płyny do-), środki zapachowe do samocho-
dów, detergenty, detergenty w  piance, detergenty do  samocho-
dów, preparaty czyszczące w  postaci pianek, preparaty do  nada-
wania połysku, preparaty do  usuwania wosku, preparaty myjące 
do pojazdów, rdza (preparaty do usuwania-), środki do czyszczenia 
tapicerki, preparaty ścierne do  użytku w  pielęgnacji samochodów, 
mieszanki polerujące, wosk samochodowy, preparaty do  czyszcze-
nia i  pielęgnacji kokpitu, preparaty do  czyszczenia felg, preparaty 
do czyszczenia nawiewów, środki odtłuszczające, preparaty odtłusz-
czające do silników, środki czyszczące do powierzchni metalowych, 
preparaty do  mycia felg, płyny do  usuwania owadów i  zabrudzeń 
organicznych, 5 przenośne apteczki pierwszej pomocy, antybakte-
ryjne środki do  mycia rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, 
dezodoranty do  samochodów, 6 linki holownicze z  metalu, zatrza-
ski metalowe, plakietki identyfikacyjne z metalu, zawiasy metalowe, 
tablice sygnalizacyjne metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka 
metalowe do kluczy, nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzyn-
ki, 7 narzędzia mechaniczne, podnośniki samochodowe, podnośniki 
hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, 
łańcuchy napędowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łoży-
ska i  tuleje [części maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samocho-
dowe, 8 skrobaczki do szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, 
klucze francuskie, klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasado-
we, klucze oczkowe, klucze imbusowe, zestaw kluczy nasadowych, 
szczypce [narzędzia ręczne], smarownice, lewarki, zestawy narzędzi 
ręcznych, otwieracze do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycie-
raczki przednie do samochodów, urządzenia hamulcowe, drągi ho-
lownicze, zbiorniki paliwa do pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony 
[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, krzesełka bezpieczeń-
stwa dla dzieci, 20 kanistry niemetalowe, pojemniki do  odlewania 
oleju [niemetalowe], pojemniki do przenoszenia [niemetalowe], po-
jemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], 30 sushi, 
czekolada, słodycze czekoladowe, batony, batony zbożowe, batony 
czekoladowe, batony energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje 
kawowe, nielecznicze napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery z  Muesli, 
gotowe desery [na bazie czekolady], puddingi, chipsy zbożowe, chip-
sy ryżowe, chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, 32 napoje bezalkoho-
lowe, napoje orzeźwiające, napoje niegazowane, napoje gazowane, 
woda gazowana, woda niegazowana, woda aromatyzowana, napoje 
energetyczne, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne [napoje] .

(111) 348218 (220) 2017 08 08 (210) 475146
(151) 2021 11 05 (441) 2017 09 11
(732) POLSKI KOnCeRn naFTOWy ORLen SPÓłKa aKCyJna, 
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 24 .17 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 1 płyny przeciwko zamarzaniu, płyny hamulcowe, płyny 
do  układu kierowniczego ze  wspomaganiem, oleje przekładniowe, 
oleje do  zawieszenia hydraulicznego, woda destylowana, prepara-
ty do oszczędzania paliwa, mieszanki do naprawy opon, preparaty 
przeciwmgielne, dodatki detergentowe do użytku z olejami silniko-
wymi, dodatki detergentowe do paliw, chemiczne środki konserwu-
jące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych sa-
mochodów, płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, 

3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, spryskiwacze 
szyb samochodowych (płyny do-), środki zapachowe do samocho-
dów, detergenty, detergenty w piance, detergenty do samochodów, 
preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do nadawania po-
łysku, preparaty do usuwania wosku, preparaty myjące do pojazdów, 
rdza (preparaty do usuwania-), środki do czyszczenia tapicerki, pre-
paraty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, mieszanki po-
lerujące, wosk samochodowy, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji 
kokpitu, preparaty do czyszczenia felg, preparaty do czyszczenia na-
wiewów, środki odtłuszczające, preparaty odtłuszczające do silników, 
środki czyszczące do powierzchni metalowych, preparaty do mycia 
felg, płyny do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych, 5 prze-
nośne apteczki pierwszej pomocy, antybakteryjne środki do  mycia 
rąk, samochodowe odświeżacze powietrza, dezodoranty do samo-
chodów, 6 linki holownicze z  metalu, zatrzaski metalowe, plakietki 
identyfikacyjne z metalu, zawiasy metalowe, tablice sygnalizacyjne 
metalowe, klucze, podkładki metalowe, kółka metalowe do  kluczy, 
nieświecące znaki metalowe, metalowe skrzynki, 7 narzędzia me-
chaniczne, podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki elektryczne, sprężarki (maszyny), pompy, łańcuchy napę-
dowe do maszyn, łańcuchy napędowe, zawory, łożyska i tuleje [części 
maszyn], filtry powietrza, odkurzacze samochodowe, 8 skrobaczki 
do  szyb, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, klucze francuskie, 
klucze płaskie, klucze zapadkowe, klucze nasadowe, klucze oczkowe, 
klucze imbusowe, zestaw kluczy nasadowych, szczypce [narzędzia 
ręczne], smarownice, lewarki, zestawy narzędzi ręcznych, otwieracze 
do puszek, nożyczki, noże, scyzoryki, 12 wycieraczki przednie do sa-
mochodów, urządzenia hamulcowe, drągi holownicze, zbiorniki 
paliwa do  pojazdów, łańcuchy śniegowe, zasłony [ekrany przeciw-
słoneczne] samochodowe, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci, 20 
kanistry niemetalowe, pojemniki do odlewania oleju [niemetalowe], 
pojemniki do  przenoszenia [niemetalowe], pojemniki niemetalowe 
do przechowywania narzędzi [puste], 29 chipsy ziemniaczane, chip-
sy bananowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne, rodzynki, suszone 
owoce, desery owocowe, desery mleczne, desery jogurtowe, desery 
lodowe, tiramisu, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na ba-
zie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszonych 
owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, 
kandyzowane przekąski owocowe, zupy, wywar, bulion, buliony, wy-
war, bulion, rosół [zupa], gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z owoców morza, 30 sushi, czekolada, słodycze cze-
koladowe, batony, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony 
energetyzujące, napoje czekoladowe, napoje kawowe, nielecznicze 
napoje herbaciane, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe de-
sery [wyroby cukierniczej, desery z Muesli, gotowe desery [na bazie 
czekolady], puddingi, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kuku-
rydziane, chipsy tortllla, 31 sałaty, świeże owoce i warzywa, migdały, 
orzechy, orzechy prażone, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, 
orzechy solone, orzechy nerkowca, orzechy ziemne, orzechy włoskie, 
orzechy makadamia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiają-
ce, napoje niegazowane, napoje gazowane, woda gazowana, woda 
niegazowana, woda aromatyzowana, napoje energetyczne, napoje 
izotoniczne, soki, soki warzywne [napoje] .

(111) 348219 (220) 2018 07 11 (210) 488103
(151) 2021 11 25 (441) 2018 09 10
(732) SFD SPÓłKa aKCyJna, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gp by SFD gyM PROVOCaTeUR
(540) 

(531) 27 .05 .01
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(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy diety z  białkiem sojowym, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje 
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomaga-
jące odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty’ 
pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 na-
krycia głowy, obuwie, odzież, czapki [nakrycia głowy], czapki bejsbo-
lówki, czapki sportowe, buty do biegania, buty sportowe, buty tre-
ningowe [obuwie sportowej, japonki, obuwie dla kobiet, tenisówki, 
bielizna damska, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, biu-
stonosze, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
bokserki damskie [bielizna], chusty [odzież], damskie luźne topy, dre-
sy ortalionowe, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, kostiumy kąpielowe, kombinezony [odzież], 
koszule, kurtki, krótkie spodnie, majtki, legginsy, minispódniczki, na-
uszniki [odzież], odzież do biegania, odzież sportowa, paski, piżamy, 
płaszcze damskie, podkoszulki, rajstopy sportowe, rękawiczki, skar-
petki, spódnice, spodenki, spodnie [nieformalne], spodnie sportowe, 
staniki sportowe, stringi, szaliki, szorty .

(111) 348220 (220) 2019 10 11 (210) 505507
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeSTeRn OaK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, whisky, whisky amerykańska .

(111) 348221 (220) 2019 11 13 (210) 506691
(151) 2021 11 25 (441) 2021 07 26
(732) ReKOPOL ORganIZaCJa ODZySKU OPaKOWaŃ  
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReKOPOL
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .11
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie marketingu mające na celu 
poznanie potrzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz me-
tod dystrybucji towarów/usług, sprzedaży i  reklamy towarów/usług, 
promocja towarów, usług, idei i  zasad postępowania polegająca 
na wywoływaniu proekologicznych postaw producentów dóbr oraz 
zachowań u  odbiorców dóbr, rozpowszechnianie i  publikowanie 
materiałów reklamowych, badania i  analizy rynku, badania opinii 
publicznej, doradztwo w  sprawach prowadzenia przedsiębiorstw, 
doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub 
materiały do pakowania, doradztwo organizacyjne i  specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodarczej, udzielanie porad przedsię-
biorstwom produkującym lub używającym opakowania, zarządza-
nie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i  recyklingiem odpadów 
i doradztwo w powyższym zakresie, pomoc w zarządzaniu systema-
mi gospodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, 
pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w za-
kresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, 
pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w  zakresie ewidencjonowania zbieranych odpadów, przetwarzanie 

danych i  zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, informacja 
o powyższych usługach, 36 pomoc osobom trzecim, w tym jednost-
kom samorządu terytorialnego, obejmująca zarządzanie nierucho-
mościami, pomoc osobom trzecim, w  tym jednostkom samorządu 
terytorialnego, polegająca na  zarządzaniu nieruchomościami prze-
znaczonymi do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców 
wtórnych oraz gromadzeniu i  udostępnianiu ofert takich nierucho-
mości, informacja o powyższych usługach, 37 pomoc osobom trze-
cim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie kom-
pleksowej obsługi terenu obejmującej mechaniczne oczyszczanie 
nawierzchni chodników, placów, dróg, oczyszczanie koszy ulicznych, 
odśnieżanie terenów i dróg, usuwanie gołoledzi, usuwanie liści, infor-
macja o  powyższych usługach, 39 transport, magazynowanie, skła-
dowanie i  zbiórka odpadów lub surowców odzyskanych, selektyw-
na zbiórka odpadów, odpadów opakowaniowych, pomoc osobom 
trzecim, w  tym jednostkom samorządu terytorialnego, obejmująca 
wywóz odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samo-
rządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi terenu obej-
mującej wywóz zalegającego śniegu, pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia miejsc 
do  sortowania i  konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, 
informacja o powyższych usługach, 40 eliminacja odpadów i surow-
ców odzyskanych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, 
biologiczną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych, segrega-
cja odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu 
terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi terenu obejmującej 
selektywną zbiórkę odpadów, informacja o powyższych usługach, 41 
nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konferencji, semina-
riów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, 
organizacja wystaw, za wyjątkiem wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, edukacja ekologiczna i w zakresie odzysku i  recyklingu 
odpadów, odpadów opakowaniowych, publikowanie materiałów 
informacyjnych i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach, 
42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad tech-
nicznych dotyczących rozwoju, wyboru i używania opakowań i mate-
riałów pakowych, udzielanie porad dotyczących ochrony środowiska 
i eliminacji odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębior-
com na temat ochrony środowiska i odpadów, zmniejszania produkcji 
odpadów, zbiórki, transportu, segregacji, przetwarzania i  eliminacji 
odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, doradztwo w zakresie 
gospodarowania odpadami, odzysku i  recyklingu odpadów opako-
waniowych, doradztwo, udzielanie porad i pomoc, wsparcie organi-
zacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków 
przedsiębiorców związanych z  odzyskiem i  recyklingiem odpadów, 
odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej 
z  wykonywaniem ww . obowiązków, ekspertyzy i  opinie w  zakresie 
ochrony środowiska, ekologii, odzysku i recyklingu odpadów, odpa-
dów opakowaniowych, doradztwo w  zakresie doboru i  stosowania 
materiałów opakowaniowych, doradztwo w zakresie produkcji mate-
riałów do pakowania i opakowań, doradztwo w zakresie znakowania 
opakowań, doradztwo techniczne dotyczące wymogów jakie muszą 
spełniać nieruchomości przeznaczone do  sortowania i  konfekcjo-
nowania zbieranych surowców wtórnych, informacja o  powyższych 
usługach, 44 pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu 
terytorialnego, obejmująca pielęgnację trawników, sadzenie krze-
wów, bylin oraz innej roślinności, informacja o powyższych usługach .

(111) 348222 (220) 2020 04 07 (210) 512363
(151) 2021 11 22 (441) 2021 07 26
(732) OLSZeWSKa LIDIa, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gO faktoring
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .21, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .01 .16, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04, 29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 36 faktoring, agencje faktoringowe, usługi w  zakresie 
faktoringu, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu .
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(111) 348223 (220) 2020 05 21 (210) 513776
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geneSIS
(540) 

(531) 03 .07 .17, 24 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 21 dzbanki na  wino, zatyczki, szklanki do  wina, szklan-
ki, podstawki pod butelkę wina, stojaki na  butelki z  winem, kubki, 
filiżanki, naczynia wykonane z  metali nieszlachetnych, filiżanki 
do espresso, szklanki do whisky, szklane pojemniki na lód, wylewki 
do  wina, kołnierze do  nalewania wina, aeratory do  wina, nalewaki 
do butelek, syfony i pipety do degustacji win, sitka i cedzaki do wina, 
nakładki na  butelki wina, zapobiegające jego skapywaniu, pompki 
próżniowe do wina, wiaderka do schładzania wina, kieliszki do wina, 
czerpaki do  serwowania wina, korkociągi, otwieracze do  butelek, 
elektryczne i nieelektryczne, karafki do wina, szczotki do pielęgnacji 
pól golfowych, szczotki do czyszczenia sprzętu golfowego, nieelek-
tryczne pojemniki do chłodzenia wina, butelki na wodę, szklane za-
tyczki do butelek .

(111) 348224 (220) 2020 06 22 (210) 515014
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO USłUgOWe 
eLMOnTaŻ-Bg SPÓłKa JaWna MaRCIn BILSKI,  
MagDaLena gRUSZCZyŃSKa, Białe Błota (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elmontaż
(510), (511) 9 aparaty i  przyrządy elektryczne, urządzenia pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), urządzenia elektrycz-
ne dla budownictwa, 37 usługi i  naprawy budowlano-montażowe 
w branży elektrycznej, 42 usługi projektowe i pomiarowe w dziedzi-
nie elektryczności i budownictwa .

(111) 348225 (220) 2020 07 22 (210) 516322
(151) 2021 11 08 (441) 2021 01 25
(732) MOBene SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRaMIRe
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Meble biurowe, Meble metalowe, Meble drewniane, 
Meble ogrodowe, Meble kuchenne, Meble szkolne, Lustra, Ramki 
obrazów, Blaty do mebli, Płyty meblowe, Pulpity [meble], Parawany 
[meble], Stojaki na książki, Stojaki na ręczniki, Taborety, Krzesła, Stoły, 
łóżka, Komody, 35 Reklama online, Reklama zewnętrzna, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Marketing, Pokazy towarów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie mebli, Sprzedaż mebli, 39 Transport, 
Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Przewożenie mebli, Ma-
gazynowanie mebli, Dostawa mebli, 40 Obróbka materiałów (drew-
na, metali, tkanin, skór), Piłowanie materiałów, Polerowanie materia-
łami ściernymi, Powlekanie metalu, Szlifowanie, 42 Projektowanie 
mebli, Projektowanie dekoracji wnętrz, Wzornictwo przemysłowe .

(111) 348226 (220) 2020 09 28 (210) 518862
(151) 2021 11 22 (441) 2020 11 09
(732) BaTOSZ KaMIL MaUFeR, nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaUFeR

(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane do  kon-
strukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn 
z  wyłączeniem usług przeglądu maszyn stosowanych w  produkcji 
i/lub branży opakowań, instalacja maszyn z  wyłączeniem usług in-
stalacji maszyn stosowanych w  produkcji i/lub branży opakowań, 
renowacja maszyn z  wyłączeniem usług renowacji maszyn stoso-
wanych w  produkcji i/lub branży opakowań, czyszczenie maszyn 
z wyłączeniem usług czyszczenia maszyn stosowanych w produkcji 
i/lub branży opakowań, naprawa maszyn z  wyłączeniem usług na-
prawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 42 
kalibrowanie maszyn z wyłączeniem usług kalibrowania maszyn sto-
sowanych w  produkcji i/lub branży opakowań, testowanie maszyn 
z wyłączeniem usług testowania maszyn stosowanych w produkcji i/
lub branży opakowań .

(111) 348227 (220) 2020 10 19 (210) 519715
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) PISaRZeWSKI PaWeł FILIP, łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słodkie hawo
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 orzechy kandyzowane, ziemne, blanszowane, prepa-
rowane, pasty na bazie orzechów, dżemy, galaretki, pasty owocowe, 
przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukier-
nicze na  bazie orzechów arachidowych, batony zbożowe i  energe-
tyczne, orzechy w czekoladzie, miód, słodkie pasty do smarowania, 
płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze, chałwa, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, orze-
chy świeże, sezam jadalny, nieprzetworzony .

(111) 348228 (220) 2020 10 23 (210) 519841
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
(732) Sagan JOanna, PaSICKa agaTa LeangO  
SPÓłKa CyWILna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaSTe manager
(540) 

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały, ciemnoszary
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, analiza cen i kosztów 
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w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem od-
padów, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, dostarczanie in-
formacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji 
gospodarczych i  handlowych online, dostarczanie informacji han-
dlowych z  internetowych baz danych, dostarczanie informacji han-
dlowych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przed-
siębiorstwami, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, świadczenie usług w zakresie katalogów 
informacji handlowych online, udostępnianie informacji handlo-
wych, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z  działal-
nością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za  pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji 
handlowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne w zakre-
sie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej świadczone on-line za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie analizy cen, usłu-
gi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi 
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlo-
wych za  pośrednictwem Internetu, doradzanie przedsiębiorstwom 
przemysłowym w  zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biz-
nesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w  zarządzaniu 
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, udostępnianie kata-
logów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, przetwa-
rzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, dostarczanie biz-
nesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przed-
siębiorstwami gospodarczymi, usługi zlecania na zewnątrz w postaci 
załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji marke-
tingowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w  Internecie, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem re-
klam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do  przeszukiwania, usługi reklamowe na  rzecz in-
nych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej 
w zakresie spraw środowiskowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, usługi aukcyjne online, usługi w zakresie licytacji świadczo-
ne w  Internecie, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów 
budowlanych, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, usługi 
handlu detalicznego w  zakresie akumulatorów, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie gospodarki odpa-
dami oraz surowcami wtórnymi, dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i  usług, gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, 
pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, pośred-
nictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, rekla-
mowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług 
porównania cen online, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zamó-
wień online, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, 40 udzie-
lanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do za-
gęszczania odpadów, udzielanie informacji związanych z wynajmem 
maszyn i  urządzeń do  kruszenia odpadów, udzielanie informacji 
związanych z recyklingiem odpadów, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne związane z  recyklingiem odpadów i  śmieci, usługi 
z zakresu zarządzania odpadami [recykling] .

(111) 348229 (220) 2021 06 08 (210) 529974
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 16
(732) nOWICKI JaCeK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PReSTaShOP
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 .04 .01, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie .

(111) 348230 (220) 2021 06 10 (210) 530096
(151) 2021 10 20 (441) 2021 07 05
(732) KaRCZMa SOLna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOLBeRg
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Korzenne piwa, Piwo sło-
dowe, Piwa smakowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Brzeczka 
piwna, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo pełne jasne, Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Piwo typu saison, Barley wine [piwo], Piwo 
typu koźlak, Piwo jasne typu ale, ale [rodzaj piwa angielskiego], Shan-
dy jako napój składający się z piwa i lemoniady, Piwa o małej zawarto-
ści alkoholu, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie piwa ja-
sne ale (IPa), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 40 Warzenie piwa .

(111) 348231 (220) 2021 02 17 (210) 524779
(151) 2021 10 25 (441) 2021 06 28
(732) PRZeBaDanI .PL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prze badani .pl
(540) 

(591) różowy, niebieski
(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie admi-
nistracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w  zakresie usług 
medycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań 
medycznych, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie szpitalami, lecznicami, przychodniami, laboratoria-
mi medycznymi, placówkami rehabilitacji i rekonwalescencji, Rozwój 
systemów zarządzania szpitalami, klinikami, lecznicami, przychodnia-
mi, laboratoriami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczo-
ne na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świad-
czone na rzecz szpitali, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi w zakre-
sie strategii biznesowych, Usługi w  zakresie planowania i  ustalania 
strategii działalności gospodarczej, Udostępnianie skomputeryzowa-
nych informacji handlowych i marketingowych z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psy-
chologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, die-
tetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, Usługi reklamowe, 
Usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, 
dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalo-
gów, prospektów, próbek, Usługi promocyjne dotyczące działalności 
gospodarczej, gromadzenie i  archiwizowanie danych medycznych, 
dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i  diagnoz medycz-
nych, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i syste-
mów łącznościowych, Zarządzanie danymi medycznymi, dokumen-
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tami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, 
także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycz-
nej, w  szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, Usługi 
związane z  długoterminowym planowaniem i  budowaniem zarzą-
dzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojal-
nościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt 
dla klientów oraz planami promocyjnymi, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, Usługi ubez-
pieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie ubezpieczeń medycznych, Organizowanie akcji zbierania 
funduszy w  celu wspomagania badań i  procedur medycznych 
na rzecz osób będących w potrzebie, Usługi finansowania związane 
z usługami położniczymi, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarzą-
dzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym, 38 Przydzielanie 
dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów 
internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów roz-
mów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do platform i portali w In-
ternecie, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do  platform handlu elektronicznego w  Internecie, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu 
do witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji i obrazów związa-
nych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, Blog, fora 
internetowe, Umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpo-
wszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, interneto-
wych programów naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbio-
rów informacji za  pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 39 
Usługi transportowe, Transport sanitarny, Transport odpadów me-
dycznych i odpadów specjalnych, 41 Wydawanie publikacji medycz-
nych, Publikowanie tekstów medycznych, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, Doradztwo zawodowe, Usługi edukacyjne i treningowe 
w  zakresie medycyny i  farmakologii, Kształcenie ustawiczne, Usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, eduka-
cyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kształcenie prak-
tyczne, Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
Publikowanie książek, Udostępnianie publikacji on-line, 42 Badania 
naukowe do celów medycznych, Pisanie programów komputerowych 
do zastosowań medycznych, Usługi laboratoryjne w zakresie badań 
medycznych, Badania biologiczne, badania naukowe, badania me-
dyczne, badania kliniczne, badanie bakteriologiczne, badania w dzie-
dzinie kosmetyki, badania dotyczące leków i środków farmaceutycz-
nych, badania naukowe związane z  genetyką, badania techniczne, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, kontrola jakości, testowanie 
materiałów, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Prowa-
dzenie portali internetowych, prowadzenie portali internetowych 
o tematyce medycznej, prowadzenie portali internetowych o tematy-
ce naukowej, 44 Prowadzenie placówek medycznych, Usługi klinik 
medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, 
placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi w zakresie udzielania 
porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Usługi w zakresie 
diagnostyki medycznej i  laboratoryjnej, Badania genetyczne do ce-
lów medycznych, Przychodnie położniczo-ginekologiczne, Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, Usługi prywatnych szpitali, Usługi in-
dywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
Usługi w  zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Opieka 
zdrowotna, Usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi 
medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, Opieka pielęgniarska, 
Ratownictwo medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, 
Konsultacje, również przez telefon i  on-line, dotyczące produktów 
medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, Usługi medyczne, 
Badania medyczne, lekarskie, Badania medyczne w  celach diagno-
stycznych lub leczenia, Doradztwo w  zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Do-
radztwo w zakresie ochrony zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy cho-
rób, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie informacji medycz-
nej, Usługi promocji zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi 

lekarskich wizyt domowych, Usługi pielęgniarskich wizyt domowych, 
Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycz-
nej, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń 
medycznych, Wypożyczanie instrumentów medycznych, Usługi para-
medyczne, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi kurortów [me-
dyczne], Usługi lekarskie, ambulatoryjna opieka medyczna, analizy 
medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, Dopasowanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych, Informacja medyczna, Kompilacja rapor-
tów medycznych, Krwiodawstwo, Opieka medyczna i analizy związa-
ne z  leczeniem pacjenta, Opieka paliatywna, Pomoc medyczna, Po-
moc medyczna w  nagłych wypadkach, Udostępnianie raportów 
dotyczących badań medycznych osób, Udzielanie informacji związa-
nych z  usługami medycznymi, Udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medycz-
ne, Usługi badań medycznych związane z  diagnozowaniem i  lecze-
niem chorób, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług 
medycznych, Usługi diagnostyki medycznej [testy i  analizy], Usługi 
doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze doty-
czące problemów medycznych, Usługi doradcze dotyczące aparatury 
i przyrządów medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Usługi 
telemedyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania informacji medycznych, Wydawanie raportów medycznych, 
Badania przesiewowe, Usługi położnicze, Usługi położnicze w  do-
mach, Usługi: stomatologiczne, ortopedyczne, chirurgiczne, logope-
dyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, 
Chirurgia plastyczna, Fizjoterapia, fizykoterapia, masaże, Usługi do-
mowej opieki zdrowotnej, Monitorowanie pacjentów .

(111) 348232 (220) 2021 02 08 (210) 524271
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) DĄBROWSKa agnIeSZKa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLeKTIV
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 42 Projektowanie akcesoriów mody, Projekto-
wanie biżuterii, Projektowanie dodatków odzieżowych, Projekto-
wanie na  rzecz osób trzecich w  dziedzinie odzieży, Projektowanie 
odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Projektowanie odzieży ochronnej, 
Projektowanie mody .

(111) 348233 (220) 2021 03 10 (210) 525809
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 12
(732) RĘBeCKI MaCIeJ, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bonsai-chrobotek
(510), (511) 35 Sprzedaż rękodzieł .

(111) 348234 (220) 2021 03 10 (210) 525903
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 28
(732) gÓRSKI Jan CaR STyLIng, Uhryń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaR STyLIng
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 03 .07 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Preparaty do: pielęgnacji, czyszczenia, polerowania, 
mycia pojazdów, 35 Prezentowanie towarów, sprzedaż pojazdów 
w tym samochodów, części pojazdów, akcesoriów samochodowych, 
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odzieży, narzędzi do naprawy pojazdów, preparatów do pielęgnacji, 
czyszczenia, polerowania, mycia pojazdów, sprzedaż paliwa, profe-
sjonalnych urządzeń i  narzędzi stanowiących wyposażenie wszel-
kiego typu myjni pojazdów i  stacji paliw, pośrednictwo handlowe, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi agencji eks-
portowo-importowej, reprezentowanie interesów podmiotów trze-
cich, usługi rozpowszechniania informacji handlowych, wynajem 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla warszta-
tów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, sklepów samocho-
dowych, myjni, stacji benzynowych, Pozyskiwanie i  systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, Wydawanie i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, za-
pewnienie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, Usługi związane z  prowadzeniem przedstawiciel-
stwa podmiotów zagranicznych, 37 Obsługa i  naprawa pojazdów, 
usługi przeglądu pojazdów, usługi doradcze w  zakresie naprawy 
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi mycia, czyszczenia 
i  pielęgnacji samochodów, bieżnikowanie i  naprawa opon, pomoc 
techniczna w zakresie montażu części samochodowych, informacja 
o naprawach, usługi stacji benzynowych, usługi punktów ładowania 
pojazdów, diagnostyka pojazdów, 41 Organizowanie i prowadzenie 
imprez promocyjnych, rozrywkowych i  edukacyjnych, organizowa-
nie i  prowadzenie kursów i  szkoleń w  zakresie motoryzacji w  tym 
obsługi i naprawy pojazdów, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Usługi publikacji elektronicznej on-line, Doradztwo za-
wodowe .

(111) 348235 (220) 2021 03 23 (210) 526555
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) PaPIeWSKI MIChał MeDCOX, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeDCOX
(510), (511) 6 Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe iden-
tyfikacyjne tabliczki, 10 aparatura i  instrumenty chirurgiczne, ar-
tykuły ortopedyczne, Bandaże do  celów ortopedycznych, Bandaże 
podtrzymujące, Bandaże ortopedyczne, Fartuchy chirurgiczne, Far-
tuchy dla chirurgów, Fartuchy do  użytku chirurgicznego, Medycz-
ne fartuchy izolacyjne, Fartuchy do  badania pacjentów, Ubrania 
usztywniające do użytku medycznego, Ortopedyczne obuwie, Obu-
wie do  ćwiczeń [ortopedyczne], Odzież, nakrycia głowy i  obuwie, 
aparaty i  podpory do  celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Czepki chirurgicz-
ne, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, Czepki 
ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, Czepki ochronne 
na włosy do noszenia przez lekarzy, Chirurgiczne maski oddechowe, 
Maski chirurgiczne, Maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem 
filtracji, Ochronne maski do  oddychania do  użytku chirurgicznego, 
Maski do  zapobiegania zakażeniom, Maski higieniczne do  celów 
medycznych, Maski higieniczne do  osłony przed pyłem do  celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na  twarz do  użytku medycz-
nego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski na  twarz do  użytku 
medycznego, Maski na twarz do użytku w chirurgii, Maski ochronne 
na nos do użytku medycznego, Maski ochronne do użytku przez pra-
cowników medycznych, Maski ochronne do użytku przez chirurgów 
podczas operacji, Maski ochronne do  użytku przez pracowników 
stomatologii, Maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony prze-
ciwbakteryjnej, Maski ochronne na  twarz do  użytku medycznego, 
Maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku dentystycznego, Maski stosowane przez perso-
nel medyczny, Maski z  tlenem do użytku medycznego, Odzież ste-
rylna do użytku chirurgicznego, Stetoskopy, Stetoskopy medyczne, 
Termometry cyfrowe do celów medycznych, Termometry do celów 
medycznych, Termometry do  pomiaru gorączki, Otoskopy, Plastry 
chłodzące do  celów medycznych, Prezerwatywy o  właściwościach 
plemnikobójczych, Prezerwatywy ze  środkami plemnikobójczy-
mi, Urządzenia do łagodzenia chorób płuc, Urządzenia do pomiaru 
funkcjonowania płuc, Urządzenia do masażu pleców, Wkładki na pła-
skostopie, Urządzenie do badania działania płuc do użytku medycz-
nego, Skarpety przeciwżylakowe, Skarpety uciskowe zapobiegające 
zakrzepicy żył głębokich, Urządzenia, przyrządy i artykuły związane 
z aktywnością seksualną, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, 16 Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 

notatniki [notesy], notatniki, 18 Sportowe torby, Płócienne torby 
na zakupy, Podróżne (Torby-), nosidełka dla zwierząt [torby], Plecaki, 
21 Kubki, Kubki termiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], 
Butelki shakery sprzedawane puste, Bidony rowerowe, 25 Obuwie 
[z  wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Obuwie, Odzież, T-shirty 
z  krótkim rękawem, Krótkie spodnie, Spodnie, Spodnie ciążowe, 
Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Funkcjonalne koszulki termoaktyw-
ne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Skarpety termoaktywne, 
Termoaktywne nakrycia głowy, Koszulki sportowe z  krótkimi ręka-
wami, Koszulki polo, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Spodnie dre-
sowe, Skarpety sportowe, Skarpety do sportów wodnych, Skarpety 
wewnętrzne do  obuwia [stopki], Skarpety do  jogi, Skarpety do  ko-
stek, Skarpety do spania, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Czapki 
z daszkiem, Czapki [nakrycia głowy], Japonki, Opaski przeciwpotne 
na nadgarstek, Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski przeciwpot-
ne do tenisa, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt 
i małych dzieci .

(111) 348236 (220) 2021 04 15 (210) 527615
(151) 2021 10 24 (441) 2021 07 05
(732) ChUChRaCKI MaReK P .h .U . MeTReX, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crocaffé
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .11, 03 .11 .09
(510), (511) 11 Kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia elektryczne 
do  przygotowywania napojów, w  tym kawy, herbaty, kakao, cap-
puccino, Urządzenia do podgrzewania mleka, elektryczne ekspresy 
do  kawy, akcesoria do  elektrycznych ekspresów elektryczne urzą-
dzenia do parzenia kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje 
jako części tych urządzeń oraz części zamienne do  tych urządzeń, 
elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i per-
kolatory, elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, 21 
Dzbanki do  kawy, dzbanki do  parzenia kawy, naczynia na  napoje, 
nieelektryczne filtry do  kawy, Ciśnieniowe ekspresy do  kawy, nie-
elektryczne urządzenia do  spieniania mleka, garnki do  gotowania 
nieelektryczne, Termosy, Zastawa stołowa, porcelana .

(111) 348237 (220) 2021 04 20 (210) 527777
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) FaBRyKa CUKIeRKÓW PSZCZÓłKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka hej COCO!
(540) 

(591) ciemnobrązowy, brązowy, biały, niebieski, ciemnoniebieski, 
jasnoniebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .13 .04, 05 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, Cukierki, Wyroby 
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), 
Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka .

(111) 348238 (220) 2021 04 28 (210) 528236
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 02
(732) CaMea SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kuśnie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) V7 CaR CaRe
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, szary, czarny, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .02 .01
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Detergenty do samo-
chodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Środki do nadawa-
nia połysku samochodom, Szampony do mycia samochodów, Szam-
pony do  pojazdów, Wosk samochodowy, Środki do  polerowania 
samochodów, Płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej .

(111) 348239 (220) 2021 04 29 (210) 528296
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) ReZLeR DeVeLOPMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZeł BIały
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 32 napoje energetyzujące .

(111) 348240 (220) 2021 04 30 (210) 528323
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) FaBRyKa CUKIeRKÓW PSZCZÓłKa  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pszczółka Czekoladowe Inspiracje
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, Cukierki, Wyroby 
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, Owocowe (galaretki-) [słodycze], galaretki nadziewa-
ne (słodycze), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka .

(111) 348241 (220) 2021 04 30 (210) 528384
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) nIeDŹWIeDŹ-LOCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anTI-TheFT PROTeCTIOn BeaR LOCK PROTeCT yOUR CaR
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .22, 03 .01 .26, 14 .05 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 

26 .01 .18, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Okucia do drzwi metalowe, Metalowy osprzęt klamek 
do  drzwi, Kątowniki metalowe, Klamry metalowe, Klucze, Kłódki, 
Zamki metalowe, Zatrzaski metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, 
Metalowe sejfy ognioodporne, Kraty metalowe, Kraty stalowe, Czopy 
metalowe, Prowadnice metalowe, 7 łożyska, narzędzia elektryczne, 
narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia pneuma-
tyczne, Przeciwcierne (Panewki-) do maszyn, łożyska przeciwcierne 
do maszyn, Uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu (części 
maszyn), 9 alarmy antywłamaniowe, Czujniki, Sygnalizatory kierun-
kowe [świecące lub mechaniczne], Zamki elektryczne, 12 Urządzenia 
antywłamaniowe do samochodów osobowych, Urządzenia antywła-
maniowe do  samochodów, alarmy antywłamaniowe do  pojazdów, 
Urządzenia antywłamaniowe do  pojazdów, Urządzenia alarmowe 
do pojazdów, Pojazdy, 37 Montaż zabezpieczeń do pojazdów, napra-
wa zabezpieczeń do pojazdów, 40 Obróbka [obróbka mechaniczna] 
metalu, Obróbka metali, Obróbka elektrochemiczna .

(111) 348242 (220) 2021 04 23 (210) 527988
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) TUłeCKa MagDaLena eDUFaRMa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eduFarma
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne apli-
kacje mobilne, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, edu-
kacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy 
komputerowe dla dzieci, Interaktywne publikacje elektroniczne, e-
-booki, 16 Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Materia-
ły drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Materiały edukacyjne i  instruktażowe, Książki, Książki edukacyjne, 
41 edukacja, edukacja językowa, Kursy językowe, nauczanie języków 
obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z na-
uką języków, nie do pobrania, Usługi nauczania języka angielskiego, 
Publikacja materiałów i tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Zapewnianie zajęć uzupełniających 
z  matematyki, Prowadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu nauk 
ścisłych, Warsztaty w celach edukacyjnych, edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizowanie 
komputerowych kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wy-
korzystujących metody nauczania na  odległość, Tłumaczenia języ-
kowe, Publikowanie, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie książek edukacyjnych, Warsztaty w  celach szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów i  seminariów 
na temat samoświadomości, Organizacja i prowadzenie warsztatów 
grupowych z  zakresu psychologii i  relacji międzyludzkich, Trening 
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Coaching 
w  zakresie życia osobistego-life coaching, Trening osobisty-szkole-
nie, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z  osobistym 
zarządzaniem czasem .

(111) 348243 (220) 2021 04 23 (210) 527990
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 05
(732) TUłeCKa MagDaLena eDUFaRMa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nURT
(510), (511) 16 Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyj-
ne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Książki, Książki edukacyjne, 
41 edukacja, edukacja językowa, Kursy językowe, nauczanie języków 
obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z na-
uką języków, nie do pobrania, Usługi nauczania języka angielskiego, 
Publikacja materiałów i tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Zapewnianie zajęć uzupełniających 
z  matematyki, Prowadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu nauk 
ścisłych, Warsztaty w celach edukacyjnych, edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizowanie 
komputerowych kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wy-
korzystujących metody nauczania na  odległość, Tłumaczenia języ-
kowe, Publikowanie, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie książek edukacyjnych, Warsztaty w  celach szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów i  seminariów 



nr 8/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 53

na temat samoświadomości, Organizacja i prowadzenie warsztatów 
grupowych z  zakresu psychologii i  relacji międzyludzkich, Trening 
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Coaching 
w  zakresie życia osobistego-life coaching, Trening osobisty-szkole-
nie, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z  osobistym 
zarządzaniem czasem .

(111) 348244 (220) 2021 04 29 (210) 528260
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) KOnOPKa PaWeł LeCh, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KotLok
(510), (511) 6 łączniki metalowe do kontenerów, mocowania metalo-
we do kontenerów .

(111) 348245 (220) 2021 05 06 (210) 528468
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) K15 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTOWSKI BaR MLeCZny
(540) 

(531) 03 .04 .02, 03 .04 .24, 26 .11 .01, 26 .13 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Usługi restau-
racyjne, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów i restauracji, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i na-
pojów w  restauracjach i  barach, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, Usługi bufetów w  zakresie barów koktajlowych, 
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi cateringu zewnętrzne-
go, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe .

(111) 348246 (220) 2021 05 07 (210) 528552
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin MaX
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .08
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 

do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowi-
ce, produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, Leki wzmacniają-
ce, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 348247 (220) 2021 05 07 (210) 528563
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin MaX
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 19 .13 .21, 25 .07 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
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herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, Leki wzmacniają-
ce, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 348248 (220) 2021 05 21 (210) 529187
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) PUnTO PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Michałowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) muvi
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe ma-
teriały budowlane, Metalowe żaluzje architektoniczne, Żaluzje me-
talowe do  użytku zewnętrznego, Metalowe żaluzje zwijane, Meta-
lowe okienne żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne 
do  budynków, Metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], Metalowe 
żaluzje weneckie [zewnętrzne], Żaluzje listwowe poziome [zewnętrz-
ne] z metalu, Żaluzje zwijane metalowe, 19 Materiały niemetalowe 
dla budownictwa, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
żaluzje zewnętrzne .

(111) 348249 (220) 2021 06 07 (210) 529919
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) SZUBa BaRTOSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KFn
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, 41 Organizacja i  produkcja gal sportowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja widowisk, Pro-
dukcja programów TV o tematyce sportowej, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Kultura fizyczna .

(111) 348250 (220) 2021 05 07 (210) 528582
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) ningbo JOySOnQUIn automotive Systems holding Co ., Ltd ., 
ningbo (Cn)
(540) (znak słowny)
(540) JOySOnQUIn
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, regulowania oraz sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, Transformatory elektryczne, Oporniki elek-
tryczne [rezystory], Przewody elektryczne, Kable elektryczne, Kon-
densatory elektryczne, Zaciski do kabli [energii elektrycznej], Osłony 
kablowe kabli elektrycznych, Urządzenia do nawigacji do pojazdów 
[komputery pokładowe], Przyrządy nawigacyjne, Czujniki elektrycz-
ne, elektroniczne jednostki sterujące oraz komputery pokładowe 
do pojazdów, elektroniczne lub elektryczne urządzenia wyświetlają-

ce do pojazdów, Liczniki czasu podróży, Baterie, akumulatory, Obu-
dowy akumulatorowe, ładowarki do  akumulatorów elektrycznych, 
Urządzenia testujące do  akumulatorów, Czujniki oraz detektory, 
Urządzenia sterujące do  czujników, automatyczne urządzenia ste-
rujące, Programowalne urządzenia sterujące, Urządzenia sterujące 
do  zarządzania sieciami, Wielozłącza [Multipleksery], elektryczne 
przetwornice częstotliwości, Radia samochodowe, aplikacje kompu-
terowe do  sterowników samochodowych, aplikacje komputerowe 
do  pojazdowych urządzeń nawigacyjnych, Wyświetlacze do  pojaz-
dów, Wewnątrz-pojazdowe elektroniczne systemy wspomagania jaz-
dy, Pojazdowe urządzenia nawigacyjne, Urządzenia głośnomówiące 
do  telefonów komórkowych, Sprzęt do  elektronicznych systemów 
wspomagania jazdy, Multimedialne systemy nawigacji do pojazdów, 
gniazdka i wtyczki elektryczne oraz utworzone z nich złącza, Prze-
wody i kable elektryczne, Przełączniki elektryczne i elementy steru-
jące do  pojazdów, w  szczególności pojazdów silnikowych, Wkładki 
elektryczne dla przemysłu samochodowego, Zasilacze elektryczne 
prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki, Zasilacze przetwor-
ników, Dystrybucja wysokoprądowa wewnątrz-samochodowa (prze-
tworniki prądu stałego/prądu zmiennego), Stacje ładowania, kable 
do ładowania oraz jednostki rozprowadzania zasilania dla pojazdów, 
elektromechaniczne układy wylotów powietrza i wlotów powietrza 
do  pojazdów, Podświetlane elementy obsługi i  wyposażenie we-
wnętrzne pojazdów, w szczególności pojazdów silnikowych, Części, 
części zamienne i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, suszenia, wenty-
lowania, Lampy oraz oprawy oświetleniowe do wnętrza pojazdu sil-
nikowego, Lampy elektryczne, Reflektory do pojazdów silnikowych, 
Reflektory do pojazdów, Urządzenia oczyszczające powietrze, urzą-
dzenia do osuszania, Rozpraszacze światła, Oświetlenie dekoracyjne, 
Urządzenia oświetleniowe do pojazdów, Oprawy z diodami emitują-
cymi światło [LeD], Zapalarki gazowe, osprzęt do  lamp mianowicie 
obudowy ochronne do  lamp, Instalacje i  urządzenia do  wentylacji 
oraz systemy klimatyzacyjne do pojazdów, Urządzenia przeciwośle-
pieniowe do pojazdów [osprzęt do reflektorów], Urządzenia grzew-
cze do  odmrażania szyb pojazdów, Samochodowe światła sygnali-
zacyjne, Części, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych 
towarów, 12 Pojazdy oraz ich  istotne części, Urządzenia do  poru-
szania się po lądzie, w powietrzu lub po wodzie, Układy napędowe, 
w  tym silniki i  napędy do  pojazdów lądowych, Silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, Pomocnicze napędy silników elektrycznych 
do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Układy napędowe, łań-
cuchy napędowe, Przekładnie z  kołami stopniowanymi, Torby ba-
gażowe, Bagażniki, Przekładnie i części do przekładni do pojazdów 
lądowych, Koła, Drągi holownicze, Wyposażenie wewnętrzne do po-
jazdów, w szczególności do pojazdów silnikowych, w tym elementy 
wykończeniowe oraz elementy osłonowe, w szczególności elementy 
wykończenia drzwi, konsole, deski rozdzielcze, tylne osłony oparć fo-
teli w pojazdach, wykładziny podłogowe do pojazdów, w szczegól-
ności do przestrzeni na nogi oraz przestrzeni na bagaż w pojazdach, 
Kierownice, Lusterka wsteczne, Osłony wlewu paliwa, Części, części 
zamienne i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
35 Systematyzacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
Pomoc (zarządzanie działalnością gospodarczą), Wynajem stoisk 
handlowych, Informacja (działalność gospodarcza), agencje impor-
towo-eksportowe, Dostarczanie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Badania marketingowe, Zapewnianie miejsca handlu 
on-line dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 Usługi 
ładowania baterii telefonów komórkowych, ładowanie pojazdów 
elektrycznych, Tłumienie zakłóceń w  urządzeniach elektrycznych, 
Tapicerowanie, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Wy-
najem sprzętu budowlanego, Budownictwo, Układanie kabli, Kon-
serwacja i naprawa pojazdów silnikowych, Stacje obsługi pojazdów 
(tankowanie i serwisowanie), naprawa linii energetycznych, Dostar-
czanie informacji dotyczących napraw, 38 Informacja o  telekomu-
nikacji, Komunikacja za  pośrednictwem terminali komputerowych, 
Usługi poczty głosowej, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Transmisja programów telewi-
zyjnych, Komunikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Komunikacja za  pośrednictwem telefonu, Przesyłanie wiadomości, 
42 Usługi naukowe i  technologiczne oraz związane z nimi badania 
i  projektowanie, Usługi w  zakresie analiz przemysłowych, badań 
przemysłowych oraz projektowania przemysłowego, Usługi kontroli 
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jakości i  uwierzytelniania, Projektowanie i  rozwój sprzętu kompu-
terowego i  oprogramowania, Certyfikacja [kontrola jakości], Testo-
wanie jakości produktów do  celów certyfikacji, hosting platform 
komunikacyjnych w  Internecie, Opracowywanie, testowanie, pro-
gramowanie, wdrażanie oraz konserwacja oprogramowania kom-
puterowego i  sprzętu, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
nawigacyjnych, Doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania, 
Usługi badawcze i  rozwojowe w  zakresie nauki, technologii i  prze-
mysłu, w szczególności usługi inżynierów, techników i ekonomistów, 
Zarządzanie projektami technicznymi w dziedzinie komputerów, Ba-
dania projektów technicznych, Rysunek techniczny, Badanie i rozwój 
nowych produktów dla osób trzecich, Testy jakości, Projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, Usługi doradztwa technicznego w  dziedzinie produkcji energii 
alternatywnej, Projektowanie i rozwój produktów multimedialnych, 
Badania w  dziedzinie inżynierii mechanicznej, Projektowanie i  roz-
wój baz danych, Usługi w  zakresie uwierzytelniania użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Testowanie pojazdów pod kątem zdatności do  ruchu drogowego, 
Platforma jako usługa [PaaS] .

(111) 348251 (220) 2020 11 06 (210) 520429
(151) 2021 04 30 (441) 2020 12 21
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO WODOCIĄgÓW I KanaLIZaCJI 
W ZĄBKaCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 07 .01 .08, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 woda .

(111) 348252 (220) 2021 07 15 (210) 531560
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) OLeOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLeOFaRM suplement diety nORDISePT Porost islandzki 
z witaminą C o smaku porzeczkowym Porost islandzki na: gardło 
krtań struny głosowe 32 pastylki do ssania
(540) 

(591) granatowy, biały, szary, zielony, fioletowy, pomarańczowy, 
niebieski
(531) 01 .15 .15, 25 .01 .25, 26 .13 .25, 02 .01 .01, 26 .04 .02, 26 .01 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 348253 (220) 2004 05 01 K (210) 523323
(151) 2021 09 10 (441) 2021 05 24
(732) CanDan enTeRPRISeS PTy LIMITeD, Loganholme (aU)
(540) (znak słowny)
(540) InOX
(510), (511) 4 Smary, Oleje smarowe, Oleje penetrujące, Dodatki nie-
chemiczne do wszystkich wyżej wymienionych towarów .

(111) 348254 (220) 2021 06 21 (210) 530528
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) DeLTa COnSULTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOL eMOTIOnS
(510), (511) 29 Krojone owoce, Owoce lukrowane, Mrożone owoce, 
napoje mleczne zawierające owoce, Owoce aromatyzowane, Owo-
ce glazurowane, Owoce gotowane, gotowane owoce, Kandyzowane 
owoce, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Owoce kon-
serwowane, Owoce konserwowane w  alkoholu, Owoce konserwo-
wane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach, 
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, 
Owoce w plasterkach, konserwowe, Pokrojone owoce, Suszone owo-
ce, Schłodzone desery mleczne, 30 Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i  sorbety, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 
Owoce w polewie czekoladowej, Słodycze zawierające owoce, Dese-
ry lodowe, Lód [zamarznięta woda], gofry, gofry czekoladowe, go-
fry z polewą czekoladową, Cukierki, batony i guma do żucia, guma 
do żucia odświeżająca oddech, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku 
mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Batony lodowe, Ciasta 
lodowe, Desery z  warstwą lodów, owoców i  bitej śmietany [parfa-
it], Jadalne lody owocowe, Jadalne rzeźby lodowe, Jogurt mrożony 
[lody spożywcze], Kostki lodu, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby 
cukiernicze, Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mle-
ka, 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 typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody wło-
skie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wod-
ne [sorbety], Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawie-
rające lody (affogato), napoje z  lodów, Polewy do  lodów, Produkty 
lodowe na bazie soi, Rożki do lodów, Słodycze lodowe, Słodycze lo-
dowe w postaci lizaków, Sorbety [lody], Sorbety [lody wodne], Sub-
stytuty lodów, Substytuty lodów na bazie soi, Tort lodowy, Wafelki 
do  lodów (w kształcie stożka), Wegańskie lody, Wyroby lodowe, 31 
Świeże owoce, Świeże owoce i  warzywa, nieprzetworzone owoce, 
32 Mieszane soki owocowe, napoje owocowe i  soki owocowe, na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje zawierające 
głównie soki owocowe, Soki, Bezalkoholowe napoje zawierające soki 
warzywne, gazowane soki owocowe, napoje z sokiem ananasowym, 
Soki aloesowe, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzyw-
ne, Soki warzywne [napoje], napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Skoncentrowane soki owocowe, Bezalkoholo-
we napoje z soków owocowych, gazowana woda mineralna, Smako-
wa woda mineralna, Woda, Woda aromatyzowana, Woda brzozowa, 
Woda gazowana, Woda gazowana [woda sodowa], Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda klonowa, Woda kokosowa 
jako napój, Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda 
mineralna [napoje], Woda [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna, 
Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda sodowa, 
Woda stołowa, Woda selcerska, Woda wzbogacona odżywczo, Woda 
z  lodowca, Woda litowa, Woda destylowana do  picia, Oczyszczona 
woda pitna, Woda źródlana, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w  zarządzaniu biznesowym w  ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi franczyzo-
we związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z lodami, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i  napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Lodziarnie, Wynajem jed-
nostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty 
sprzedające, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi 
prawne] .

(111) 348255 (220) 2021 07 02 (210) 531054
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) OZIMeK WOJCIeCh MeLDMOTO, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MeldMoto
(540) 

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 15 .07 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .19, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie konkursa-
mi w  celach reklamowych, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym 
analizy kosztów i  zysków, Dostarczanie biznesowych i  handlowych 
informacji kontaktowych za  pośrednictwem internetu, Biznesowe 
usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w  zakresie prowa-
dzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w za-
kresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, abonowa-
nie dostępu do  serwisu telekomunikacyjnych baz danych, admini-
strowanie sprzedażą, analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny za-
mówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem in-
ternetu na  temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji 
konsumentom na  temat towarów i  usług, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Informacje na  temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje 
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie to-
warów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych 
przedsiębiorstw, negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, ne-
gocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, notowania cenowe 
towarów lub usług, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie 
elektronicznym, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskryp-
cji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług interne-
towych, Organizowanie prezentacji osób w  celach biznesowych 
w  związku z  zakupem i  sprzedażą produktów, Organizowanie sub-
skrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputero-
wych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i  zakupu towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób 
trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i  sprzedaży towarów i  usług, 
na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz in-
nych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na  zakup 
i  sprzedaż towarów i  usług, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompu-
tera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kup-
na za  pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne zwią-
zane z  roszczeniami gwarancyjnymi, Przygotowanie i  zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług in-
nych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porów-
nanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk 
i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakie-

tów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen onli-
ne, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży han-
dlowej, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, 
Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usłu-
gi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi dorad-
cze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi dorad-
cze i  konsultingowe w  zakresie nabywania towarów dla osób trze-
cich, Usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów w  zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi konsultacyjne w zakresie na-
bywania towarów i usług, Usługi porównywania cen, Usługi w zakre-
sie analizy cen, Usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą Internetu, Usługi w  zakresie porównywania cen, Usługi 
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie składania za-
mówień [dla osób trzecich], Usługi w  zakresie zamówień na  rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o  towarach 
w  celach handlowych, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Zarządzanie w zakresie 
zamówień zakupowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Zarządzanie w zakresie zamówień, 42 Testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i  kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi 
w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i  technolo-
giczne, Usługi w zakresie projektowania, analiza i ocena dotycząca 
projektowania produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywa-
nia produktów, analiza projektu produktu, analiza opracowywania 
produktu, Kontrola jakości w  zakresie systemów komputerowych, 
Kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, Oce-
na projektu produktu, Ocena wydajności przetwarzania danych 
w oparciu o test wzorcowy, Ocena wydajności systemów komputero-
wych w oparciu o test wzorcowy, Testowanie programów kompute-
rowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi badawczo-roz-
wojowe, Usługi doradcze w  zakresie testowania produktów, Usługi 
projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, 
Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania 
użyteczności witryn internetowych, Usługi w  zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
Usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób 
kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi w  zakresie te-
stów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w  zakresie testów 
wspomaganych komputerowo, Znajdowanie i  usuwanie błędów 
w  oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowa-
nie], administracja serwerów, administracja serwerami pocztowymi, 
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy syste-
mów komputerowych, analizy komputerowe, Badania dotyczące 
przetwarzania danych, Badania dotyczące technik telekomunikacyj-
nych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów 
komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w  za-
kresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne 
dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące kompu-
terów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzi-
nie komputerów, Badania w  dziedzinie technologii informacyjnej, 
Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Certyfikacja 
danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Dia-
gnozowanie problemów ze  sprzętem komputerowym przy użyciu 
oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
eksploracja danych, Integracja systemów i  sieci komputerowych, 
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opraco-
wywanie i  testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów 
i  oprogramowania, Obsługiwanie wyszukiwarek, Badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, 
Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarza-
nia danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przecho-
wywania danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
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do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i przechowywania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron 
internetowych online na rzecz osób trzecich, Opracowywanie syste-
mów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwa-
rzania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opraco-
wywanie systemów do  przesyłania danych, Projektowanie 
komputerów i  oprogramowania komputerowego do  analiz i  spra-
wozdawczości handlowej, Projektowanie systemów magazynowania 
danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, Przygotowywanie programów komputerowych do  przetwa-
rzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania 
problemów z  elektroniką użytkową, Tworzenie cyfrowych znaków 
wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trze-
cich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania 
oprogramowania, systemów i  sieci komputerowych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania narzędzi do  opracowywania oprogra-
mowania dostępnych online nie do pobrania, Usługi komputerowe 
do  analizy danych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi w zakresie projektowa-
nia i  programowania komputerów, Wykrywanie i  usuwanie usterek 
w  sprzęcie i  oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infra-
struktury centrów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [eDP], Zarządza-
nie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie 
technologii informacyjnych, Zarządzanie usługami w zakresie tech-
nologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem, 
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu 
ochrony danych, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu 
dzieci do stron i treści internetowych, elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości 
w internecie, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu 
jako usługi [aCaaS, access Control as a  Service], Odzyskiwanie da-
nych komputerowych, Monitoring systemów sieciowych, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w  celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awa-
rii, Odbudowa baz danych na rzecz innych, Odtwarzanie baz danych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników 
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji onli-
ne, Świadczenie usług zabezpieczeń w  zakresie sieci komputero-
wych, dostępu do  komputerów i  skomputeryzowanych transakcji, 
Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi ochrony 
danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi pro-
gramowania komputerowego w  zakresie bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Digitaliza-
cja dokumentów, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Digitali-
zacja dźwięku i  obrazów, Kodowanie muzyki cyfrowej, Kodowanie 
obrazu cyfrowego, Kodowanie wiadomości, Kompresja cyfrowa 
komputerowych danych, Kompresja danych do  elektronicznego 
przechowywania, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja da-
nych i  programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], 
Konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Kon-
wersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, Konwersja 
programów komputerowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, 
Konwersja tekstu na  format cyfrowy, Konwertowanie wieloplatfor-
mowe treści cyfrowych na  inne formy treści cyfrowych, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Powielanie programów kompu-
terowych, Skanowanie obrazów [konwersja z  nośników fizycznych 
na elektroniczne], Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie in-
formacji, wiadomości i  danych, Szyfrowanie obrazów cyfrowych, 
Szyfrowanie muzyki cyfrowej, Transfer danych dokumentowych 
z jednego formatu komputerowego na inny, Usługi w zakresie digita-
lizacji wykresów, Usługi powielania programów komputerowych, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Rozwój, pro-
gramowanie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, ho-
sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 348256 (220) 2021 07 19 (210) 531697
(151) 2021 11 22 (441) 2021 08 02

(732) ReWIeŃSKa SaRa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Larimelle
(510), (511) 18 Bagaż, Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, elastyczne 
torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumen-
ty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, 
etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty kredytowe wykonane 
ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [port-
fele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze 
wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytów-
ki, etui z imitacji skóry, etui na prawo jazdy, Kopertówki, Kopertówki 
[małe torebki], Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosme-
tyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki (niewyposażone), Kosme-
tyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kuferki kosmetyczne, Kufry 
bagażowe, Kufry i  torby podróżne, Kufry podróżne, Małe damskie 
torebki bez rączki, Małe plecaki, Kufry i  walizki, Małe portmonetki, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Me-
talowe okucia do torebek, Myśliwskie worki [akcesoria do polowań], 
niewielkie torby podróżne, Paski do torebek na ramię, Plecaki, Pleca-
ki sportowe, Plecaki turystyczne, Podróżne (Torby-), Podróżne pudła 
na kapelusze, Portfele, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, 
Portfele na  karty wizytowe, Portfele na  kostkę, Portfele skórzane, 
Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skóry), Pudeł-
ka z kosmetykami do makijażu, Saszetki biodrowe, Skórzane torebki, 
Skórzane torby na zakupy, Skórzane walizki podróżne, Sportowe tor-
by, Stylowe torebki, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], 
Torby, Torby do pracy, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na za-
kupy, Torby na ubrania, Torby na  ramię, Torby na piesze wycieczki, 
Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podręcz-
ne do samolotu, Torby podróżne, Torby podróżne o małej objętości, 
Torby podróżne wykonane ze  skóry, Torby podróżne [podręczne], 
Torby podróżne wykonane z  tworzyw sztucznych, Torby podróżne 
wykonane z imitacji skóry, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby 
[pokrowce] na ubrania do podróży, Torby turystyczne, Torby wodo-
odporne, Torby z  imitacji skóry, Torebki, Torebki damskie, Torebki 
do  noszenia przy pasku, Torebki do  ręki, Torebki męskie, Torebki 
na ramię, Torebki wieczorowe, Uchwyty do toreb, Torebki wykonane 
ze skóry, Torebki wykonane z imitacji skóry, Walizki biznesowe, Wa-
lizki, Walizeczki, Walizki na  dokumenty, Walizki na  kółkach, Walizki 
podróżne, Walizki podróżne [podręczne], Walizki skórzane, Walizki 
z wbudowanymi półkami, Zawieszki, etykiety bagażowe, Zawieszki, 
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Zestawy podróżne, Zestawy po-
dróżne [wyroby skórzane], 25 Bikini, Bielizna osobista i nocna, Bleze-
ry, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Chu-
sty plażowe, Chusty pareo, Chusty, szale na głowę, Chusty noszone 
na  ramionach, Chustki [apaszki], Damskie luźne topy, Damskie su-
kienki na uroczystości, Długie kimona (nagagi), Długie luźne stroje, 
Długie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], galowa odzież 
wieczorowa, gabardyna [odzież], garnitury wizytowe, Kąpielówki, 
Kaptury [odzież], Kaszmirowe szale, Kimona, Kimona japońskie, Kom-
binezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony, Kombi-
nezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Kostiumy dla kobiet, 
Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, Koszule codzienne, Koszule eleganckie, Koszu-
le hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule do gar-
niturów, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule 
z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki do jogi, Koszulki do teni-
sa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo 
z dzianiny, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, 
Kurtki dwustronne, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurt-
ki sportowe, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie ubranka dla dzie-
ci, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o  prostym kroju, Majtki, 
Marynarki od  garniturów, Maski na  oczy, Minispódniczki, narzutki 
na ramiona [odzież], Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież dam-
ska, Odzież dla małych dzieci, Odzież do  tenisa, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież gimnastyczna, Odzież haftowana, Odzież 
jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież męska, damska i  dziecięca, 
Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
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Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wełniana, Opaski na biust [odzież], 
Opaski na  szyję [części odzieży], Paski, Paski materiałowe [odzież], 
Paski do zaciśnięcia kimon (datejime), Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z ma-
teriału, Pasy do  owijania do  kimon [Datemaki], Peleryny [płaszcze], 
Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze plażo-
we, Płaszcze wieczorowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z  długimi rękawami, Podomki, 
Pulowery z  kapturem, Pulowery z  polaru, Skarpetki i  pończochy, 
Skarpetki dla sportowców, Skarpety sportowe, Skóra (Odzież ze-), 
Skórzane sukienki, Spodenki, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki 
kąpielowe, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spódnice plisowane, Spód-
nico-spodenki, Spódniczki baletowe, Spódnico-spodnie, Spódniczki 
do gry w tenisa, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie, Spodnie 
do joggingu, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie 
dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie joggingowe, Spodnie od dresu, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie sportowe, Spodnie ze stretchu, 
Stroje kąpielowe monikini, Stroje jednoczęściowe, Stroje plażowe, 
Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki ciążowe, Sukienki dam-
skie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Suknie balowe, Suknie 
koktajlowe, Suknie wieczorowe, Swetry bez rękawów, Swetry, Swetry 
marynarskie, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry 
z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykończe-
niem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szale, Szale i chusty na głowę, 
Szale i etole, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, 
Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, Szarfy do  kimon 
[Obi], Szarfy [do ubrania], Szerokie koszule wierzchnie, Szlafroki wy-
poczynkowe, Szmizetki, Sznurki do  przewiązywania w  pasie do  ki-
mon [Koshihimo], Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty 
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Tkane koszule, Topy 
bez ramiączek, Topy do biegania, Topy do  jogi, Topy [odzież], Topy 
wiązane na szyi, Topy z dzianin, Topy sportowe do rozgrzewki, Tra-
dycyjna odzież japońska, Trencze, Tuniki, Tuniki hawajskie, Ubrania 
codzienne, Wyprawki dziecięce [odzież], Żakiety z dzianiny, Chustki 
na  głowę, Chusty [odzież], Chusty na  głowę, Czapki bejsbolówki, 
Czapki baseballowe, Czapeczki na  przyjęcia [odzież], Czapki dzia-
ne, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki 
sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czepki damskie, 
dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki pod prysznic, 
Czepki kąpielowe, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia gło-
wy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsło-
neczne [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze słomkowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kape-
lusze przeciwsłoneczne, Małe kapelusze, Maski na  oczy do  spania, 
Modne kapelusze, Mufki [odzież], nikaby, Opaski na głowę, Okrycia 
głowy z  daszkiem, Opaski na  głowę [odzież], Opaski na  głowę po-
chłaniające pot, Przybrania głowy [woalki], Szlafroki, Japońskie szla-
froki (nemaki), Podomki [szlafroki] .
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(732) PRZeMyK gRaCJa gReySe, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gReySe
(510), (511) 18 nosidełka kangurki niemowlęce, Chusty do noszenia 
niemowląt, 25 Odzież, Bluzy dresowe, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy z kapturem, Odzież wierzchnia dla kobiet, nieprzema-
kalna odzież wierzchnia, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki przeciwdesz-
czowe z  kapturem, Kurtki wierzchnie, Kurtki z  kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Odzież ciążowa, Odzież dziecięca, Odzież 
męska, damska i  dziecięca, Topy ciążowe, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 348258 (220) 2021 08 02 (210) 532253
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(732) STUDI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDI

(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Urządzenia do  nadawania 
programów telewizyjnych, Urządzenia i  przyrządy radiowe, nagry-
warki dźwięku, nośniki do  rejestracji dźwięku, nośniki dźwięku, 
Odtwarzacze dźwięku, Cyfrowe taśmy audio, Taśmy audio, Taśmy wi-
deo, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Taśmy do rejestracji 
dźwięku, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, 
Urządzenia do  rejestrowania i  odtwarzania obrazu, 16 Papier i  kar-
ton, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywa-
nia z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Druki, Fotografie, 
Bloczki do  notowania, Broszury drukowane, Drukowane materiały 
piśmienne, Kalendarze, Karty okolicznościowe, Karty upominkowe, 
25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Produk-
cja filmów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób 
trzecich przez Internet, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w  szczególności Internetu, Promowanie towarów i  usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu 
i  promocji, Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów społecz-
nościowych, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w  reklamie, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, Rozpowszechnia-
nie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online 
w  Internecie, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w  Internecie, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i  mediów, Organizacja i  prowadzenie 
prezentacji produktów, Przygotowywanie i  prezentacja pokazów 
audiowizualnych w  celach reklamowych, administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, agencje reklamowe, analizy w zakresie 
reklamy, edycja postprodukcyjna reklam, Kampanie marketingowe, 
negocjowanie kontraktów reklamowych, Opracowywanie i  realiza-
cja planów i koncepcji medialnych i  reklamowych, Opracowywanie 
i  wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz innych, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Organizacja konkursów w  celach 
reklamowych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie-), Pisanie scenariuszy 
do  celów reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Po-
średnictwo w zakresie reklamy, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja serii filmów 
na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Publikacja treści reklamowych, Reklama, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi reklamowe za  pośrednictwem Inter-
netu, 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie  do  pobrania za  pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki 
w  postaci klipów filmowych za  pomocą Internetu, Udostępnianie 
wyposażenia studiów filmowych, Usługi studiów nagrań, filmowych, 
wideo i  telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Montaż taśm dźwięko-
wych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i  usługi fotograficzne, adaptacja i  montaż kinematograficzny, Do-
radztwo w  zakresie produkcji filmów i  muzyki, Dubbing, Dubbing 
do filmów, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, 
Filmy kinowe (Produkcja-), Fotografia, Montaż filmów, nagrywanie 
i  produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie na  taśmach wideo, 
Obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, Produkcja ani-
mowanych fragmentów na  taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych 
serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja 
efektów specjalnych do radia, Produkcja filmów na taśmach wideo, 
Produkcja filmów w  celach rozrywkowych, Produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, Produkcja konkursów talentów, Produkcja 
nagrań audio i  video oraz usługi fotograficzne, Produkcja obrazów 
animowanych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja 
programów animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja progra-
mów telewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja radiowa, fil-
mowa i telewizyjna, Produkcja taśm dźwiękowych w celach rozryw-
kowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Realizacja filmów 
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w  studiach, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja nagrań 
fonograficznych, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja 
rozrywki na żywo, Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyj-
nych, Realizowanie rozrywki w  postaci programów telewizyjnych, 
Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sprzedaż 
programów telewizyjnych do  kilku stacji, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Usługi edycji nagrań audio i wideo, 
Usługi fotografów, Usługi w  zakresie nagrań dźwiękowych, filmo-
wych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi 
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wi-
deo i filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, 
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, Usługi edukacyj-
ne i  instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze  sprzętem i  obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i  kultury, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Dystrybucja filmów, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i  rozrywki, Obsługa studia filmowego, Organizacja imprez rozryw-
kowych, Organizowanie festiwali, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, 
Planowanie pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych 
i kinowych, Produkcja programów dokumentalnych, Przeprowadza-
nie wywiadów ze  współczesnymi osobistościami w  celach rozryw-
kowych, Przygotowywanie napisów do  filmów, Rozrywka, Reżyse-
rowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka on-line, Usługi agencyjne 
w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarskie, Usługi prezentacji audio-
wizualnych, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi 
rozrywkowe oferowane w  systemie on-line z  komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe w formie wideo .

(111) 348259 (220) 2021 08 02 (210) 532257
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) gOLD-FISh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mosina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łOWIe
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 28 artykuły i  sprzęt sportowy, alarmy powiadamiające 
o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, Blanki do wędek, 
Błystki obrotowe, Ciężarki do wędek, Ciężarki z wolframu do wędkar-
stwa, Czujniki brania, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], elektronicz-
ne wskaźniki brania do  użytku w  wędkarstwie, Futerały na  wędki, 
haczyki wędkarskie, Kołowrotki wędkarskie, Koszyki wędkarskie [pu-
łapki], Krętliki wędkarskie, Mechanizmy do zarzucania żyłki do węd-
karstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, 
Osęki wędkarskie, Pasy wędkarskie, Podbieraki dla wędkarzy, Pod-
pórki na  wędki, Podpórki do  wędek, Podpory do  wędek, Podpory 
na wędki, Pokrowce na kołowrotki wędkarskie, Przybory wędkarskie, 
Przynęty myśliwskie lub wędkarskie, Przynęty stosowane w wędkar-
stwie, sztuczne, Przynęty wędkarskie, Przynęty wędkarskie [synte-
tyczne], Przypony wędkarskie, Przyrząd wskazujący poprzez wyda-
wanie dźwięku do użytku w wędkarstwie, Przyrządy do wyjmowania 
haczyków stanowiące część sprzętu wędkarskiego, Pudełka na mu-
chy wędkarskie [artykuły wędkarskie], Pudełka na  przynęty węd-
karskie, Rączki do  wędek, Siatki podbieraki do  akwarium, Skrzynki 
na przybory wędkarskie, Spławiki [sprzęt wędkarski], Spławiki węd-
karskie, Sprzęt do wędkowania, Sprzęt wędkarski, Sztuczna przynę-
ta, Sztuczna przynęta z  rybich odpadków dla wędkarzy, Sztuczne 
muchy do  wykorzystania w  wędkarstwie, Sztuczne przynęty węd-
karskie, Torby na  przynętę do  przechowywania przynęty żywej, 
Torby na sprzęt wędkarski, Torby wędkarskie, Urządzenia do zarzu-
cania przynęty, Urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, Wabi-
ki do myślistwa lub rybołówstwa, Wabiki imitujące dźwięki ptaków, 
Wędkarskie ciężarki, Wędki, Wędki do  łowienia, Woblery, Woreczki 
z przynętą do wyrzucania z procy, Wskaźniki brania dla wędkarstwa 

podlodowego, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Zanęta [sztucz-
na], Zanęty wędkarskie, Zapachowe przynęty do  łowiectwa i  węd-
karstwa, Zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], Żyłki przyponowe, 
Żyłki wędkarskie .

(111) 348260 (220) 2021 08 03 (210) 532302
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) MaF aRChITeKCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaF home
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 42 architektura, Wspomagane komputerowo usługi pro-
jektowe związane z architekturą, Badania architektoniczne, Badania 
dotyczące architektury, Doradztwo w  dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie architektury, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektonicz-
ne w  zakresie planowania miasta, Projektowanie architektoniczne, 
Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
Przygotowywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie 
projektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, 
Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
architektoniczne i  planowania urbanistycznego, Usługi architek-
toniczne w  zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi ar-
chitektoniczne w  zakresie projektowania pomieszczeń do  handlu 
detalicznego, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
centrów handlowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne 
w  zakresie przygotowywania planów architektonicznych, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usłu-
gi doradcze i  informacyjne w  zakresie architektury i  infrastruktury 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie architektury, 
Usługi doradcze w  zakresie planowania architektonicznego, Usłu-
gi doradcze z zakresu architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie 
architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi 
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, Usługi pro-
jektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projekto-
wania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania 
dotyczące architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowa-
nia wnętrz, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi .

(111) 348261 (220) 2021 08 03 (210) 532303
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) MaF aRChITeKCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Piła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaF aRChITeCTS
(510), (511) 42 architektura, Wspomagane komputerowo usługi pro-
jektowe związane z architekturą, Badania architektoniczne, Badania 
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dotyczące architektury, Doradztwo w  dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie architektury, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektonicz-
ne w  zakresie planowania miasta, Projektowanie architektoniczne, 
Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
Przygotowywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie 
projektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, 
Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
architektoniczne i  planowania urbanistycznego, Usługi architek-
toniczne w  zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi ar-
chitektoniczne w  zakresie projektowania pomieszczeń do  handlu 
detalicznego, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
centrów handlowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne 
w  zakresie przygotowywania planów architektonicznych, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usłu-
gi doradcze i  informacyjne w  zakresie architektury i  infrastruktury 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie architektury, 
Usługi doradcze w  zakresie planowania architektonicznego, Usłu-
gi doradcze z zakresu architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie 
architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi 
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, Usługi pro-
jektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projekto-
wania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania 
dotyczące architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowa-
nia wnętrz, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi .

(111) 348262 (220) 2021 08 03 (210) 532304
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) MaF aRChITeKCI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaF architekci
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 42 architektura, Wspomagane komputerowo usługi pro-
jektowe związane z architekturą, Badania architektoniczne, Badania 
dotyczące architektury, Doradztwo w  dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie architektury, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektonicz-
ne w  zakresie planowania miasta, Projektowanie architektoniczne, 
Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
Przygotowywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie 
projektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, 
Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
architektoniczne i  planowania urbanistycznego, Usługi architek-

toniczne w  zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi ar-
chitektoniczne w  zakresie projektowania pomieszczeń do  handlu 
detalicznego, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
centrów handlowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne 
w  zakresie przygotowywania planów architektonicznych, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usłu-
gi doradcze i  informacyjne w  zakresie architektury i  infrastruktury 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie architektury, 
Usługi doradcze w  zakresie planowania architektonicznego, Usłu-
gi doradcze z zakresu architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie 
architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi 
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, Usługi pro-
jektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projekto-
wania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania 
dotyczące architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowa-
nia wnętrz, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi .

(111) 348263 (220) 2021 08 04 (210) 532310
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) anDRZeJCZaK anDRZeJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeaTOLOgIa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .24, 03 .06 .25, 03 .04 .05, 
03 .04 .13, 03 .04 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 43 Restaura-
cje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z  gril-
lem, Restauracje dla turystów .

(111) 348264 (220) 2021 08 06 (210) 532441
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) IDea geTIn LeaSIng SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VB Leasing
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty banko-
we [kodowane lub magnetyczne], Karty do bankomatu [kodowane], 
Karty magnetyczne kodowane, Karty mikroprocesorowe, Karty ma-
gnetyczne do identyfikacji osób, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], Karty pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane 
karty płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania 
dźwiękowe], nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i  nośniki 
do przechowywania danych, Programy komputerowe, Systemy elek-
tronicznych terminali płatniczych [ePOS], Oprogramowanie kompu-
terowe do  kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie 
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp 
do  informacji na  temat rachunków bankowych i  przeprowadzanie 
operacji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez oso-
by trzecie, Urządzenia do  kodowania danych, Oprogramowanie 
do  zarządzania danymi i  plikami oraz do  baz danych, Urządzenia 
do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, Opro-
gramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe 
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do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce wyszukiwanie danych, Bezpieczne terminale do transakcji elektro-
nicznych, Urządzenia i  przyrządy naukowe, Urządzenia i  przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia 
i przyrządy fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek 
umownych, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządze-
nia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, 
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy szkole-
niowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Urządzenia 
i  instrumenty sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, 
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Trans-
formatory, akumulatory, elektryczne, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urzą-
dzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia do transmisji 
dźwięku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do reprodukcji 
obrazów, Bankomaty, Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, Maszyny liczące i  sortujące monety, Kasy 
rejestrujące, automatyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do prze-
twarzania danych, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, Sprzęt 
komputerowy, 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały pi-
śmienne, Materiały introligatorskie, Kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędz-
le malarskie dla artystów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały do pakowania z pa-
pieru, Torby papierowe do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce, 
Fotografie, Druki, Książki, Katalogi, Periodyki [czasopisma], Czasopi-
sma [periodyki], Czasopisma branżowe, Broszury, Ulotki, Prospekty, 
afisze, plakaty, naklejki, Papierowe materiały biurowe, Biurowe arty-
kuły papiernicze, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publika-
cje reklamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie 
w  działalności handlowej, administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatko-
wych, analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Usługi public relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami 
danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, audyt finansowy, 
audyt działalności gospodarczej, Doradztwo związane z  audytem, 
audyt przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Usługi konsul-
tingowe w zakresie księgowości podatkowej, Pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, Pomoc przy prowa-
dzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej 
związane z  prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
handlowego, Promocja sprzedaży, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Usługi w  zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Ba-
dania i  pozyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Udo-
stępnianie informacji na  temat działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu 
[dla osób trzecich], Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem 
i  zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Badanie 
rynku, Prognozy ekonomiczne do  celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania ryn-
kowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie sta-
tystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, Sporzą-
dzanie wyciągów z  konta, Kompilacja komputerowych baz danych, 
Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w  zakresie promocji, Usługi reklamowe, w  tym 
reklama on-line w  sieci komputerowej, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja, prowadzenie 
i  nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i  progra-
mów motywacyjnych, archiwizacja dokumentów lub taśm magne-

tycznych [usługi biurowe], Usługi w  zakresie zarządzania ryzykiem 
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, 
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing billboar-
dów reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Usługi mo-
netarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania pożyczek i  kredytów, 
usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty 
(leasing), Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, 
Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świadczenie finansowych 
usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty [leasing], noto-
wania giełdowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo inwestycyjne, 
Usługi doradztwa finansowego w  zakresie zarządzania ryzykiem, 
Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy na cele dobro-
czynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi 
w zakresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie elek-
tronicznych płatności, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samo-
chodów, Kredyty hipoteczne i  usługi finansowania, Finansowanie 
zakupów konsumenckich, Usługi kredytowe w  zakresie inwestycji 
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakre-
sie windykacji długu i  faktoringu wierzytelności, Usługi w  zakresie 
świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rentowe, Fundusze 
emerytalne, Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi finan-
sowe związane z  oszczędzaniem, Obrót papierami wartościowymi, 
Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finanso-
we związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa w zakresie akcji spółki, 
Usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, Udzielanie informacji do-
tyczących rynku akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi 
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów warto-
ściowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, eks-
pertyzy dla celów fiskalnych, analizy finansowe, Usługi doradcze do-
tyczące finansowania, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie funduszem, Zarządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, Usługi brokerskie w  zakresie inwestycji kapitało-
wych, Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozli-
czeniowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finanso-
we związane z  akredytywą, Usługi bankowe związane z  czekami 
podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa cze-
ków, Przyjmowanie weksli, Usługi w  zakresie przelewów pieniędzy 
elektronicznych, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (ban-
kowość inwestycyjna), Transakcje w  zakresie wartości dewizowych, 
Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie usług bankowych, Obsługa fun-
duszy powierniczych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwesty-
cji powierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredyto-
wych, kart debetowych i  elektronicznych kart płatniczych, Obsługa 
kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, 
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczenio-
we, Wycena nieruchomości, Wycena majątku ruchomego, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomo-
ści [tylko nieruchomości], Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i  wynajem pomieszczeń 
handlowych, administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie 
w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
nabywania gruntu, Finansowanie projektów deweloperskich, Infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki 
firmowe, Pożyczki na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Po-
życzki za zabezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu 
pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Le-
asing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy 
(zakup ratalny), Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 
37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i  konserwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi 
agencji prasowych, Usługi w  zakresie telekonferencji i  wideokonfe-
rencji, Telekopie (Przesyłanie-), Wypożyczanie modemów, Interak-
tywne usługi nadawania programów i  łączności, Usługi przesyłania 
danych, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez sieci światłowodowe, 
Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za po-
średnictwem telekomunikacji, Wypożyczanie aparatury komunika-
cyjnej, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Świad-
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czenie usług poczty elektronicznej [e-mail], Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej skrzynki pocztowej, Transmisja danych lub obrazów 
audiowizualnych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obra-
zów, dokumentów, wiadomości i  danych, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, Komunikacja elektroniczna za po-
średnictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów 
internetowych, Zapewnianie dostępu do  baz danych online, Udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę da-
nych drogą elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, Informacja o  telekomunikacji, 39 Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, Le-
asing podwozi kontenerowych na  ładunek, 41 Usługi wydawnicze, 
Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi w zakresie roz-
rywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, Publikowanie książek, Publikacje multimedialne, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produk-
cja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja 
filmów, Organizowanie gier i  konkursów, Organizowanie zawodów 
sportowych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizacja 
szkoleń, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw w  celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji dotyczących 
edukacji, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, 
Usługi informacji o rozrywce, Usługi w zakresie informacji sportowej, 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 42 Projektowanie 
systemów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputero-
wego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi 
w  zakresie badań technicznych, Badania w  dziedzinie komputerów, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym, ekspertyzy w  za-
kresie technologii, Doradztwo w  zakresie sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Programo-
wanie komputerów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogramowania 
i programów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, Programowanie oprogramowania do  portali interneto-
wych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, hosting por-
tali internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego 
logowania, 45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbi-
trażowe, Mediacje, Licencjonowanie programów komputerowych, Li-
cencjonowanie oprogramowania komputerowego, Porady prawne 
i zastępstwo procesowe, Dostarczanie informacji prawnych, Sporzą-
dzanie ekspertyz prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Przygotowy-
wanie przepisów, Usługi doradcze w  zakresie prawa, Pośrednictwo 
w procedurach prawnych, Sprawy sporne (Usługi pomocy w-), Zarzą-
dzanie własnością intelektualną .
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(591) czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z  dywanami, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, 

Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego związane z  akcesoriami do  rowerów, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecię-
cymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie bate-
rii, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakrycia-
mi głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  instrumentami 
muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórko-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych .
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(591) żółty
(531) 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 6 Zabezpieczony przed dostępem osób trzecich poje-
dynczy, przypisany do  indywidualnego odbiorcy pojemnik metalo-
wy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, metalowa szafka, szafa 
z metalu w szczególności do składowania, przechowywania przesy-
łek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, Metalowe 
skrzynki pocztowe, Metalowe konstrukcje przenośne, Skrytki sejfo-
we, Metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki, 
7 Zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy automat 
lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania i wydawa-
nia przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, 9 Zabezpieczo-
ny przed dostępem osób trzecich elektroniczny pojedynczy automat 
lub urządzenie i  jego części do przyjmowania, składowania i wyda-
wania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, Oprogramo-
wanie komputerowe zabezpieczające przed niepowołanym dostę-
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pem do pojedynczego automatu lub urządzenia do przyjmowania, 
składowania i wydawania przesyłek i paczek, Oprogramowanie kom-
puterowe (nagrane) do śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, 
20 Zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy po-
jemnik, szafa, szafka, skrzynka, niemetalowe i niemurowane, w szcze-
gólności do  składowania, przechowywania i  wydawania przesyłek 
i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, Zabezpieczony 
przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, skrzynka, szafa, 
szafka murowane, w szczególności do składowania, przechowywania 
i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidu-
alnego, Skrytki pocztowe, nie z metalu, Skrzynki pocztowe, nie z me-
talu, 35 Usługi reklamowe, Marketing, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, ad-
ministrowanie sprzedażą, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, gromadzenie, na  rzecz innych osób, zabezpieczo-
nych przed dostępem osób trzecich pojedynczych, przypisanych 
do  indywidualnego odbiorcy pojemników metalowych, skrzynek 
metalowych, metalowych skrzyń, metalowych szafek, szaf z metalu 
w szczególności do składowania, przechowywania przesyłek i paczek 
do  odbioru przez odbiorcę indywidualnego, metalowych skrzynek 
pocztowych, Metalowych konstrukcji, zabezpieczonych przed dostę-
pem osób trzecich pojedynczych automatów lub urządzeń i jego czę-
ści do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla 
odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych przed dostępem osób 
trzecich elektronicznych pojedynczych automatów lub urządzeń lub 
jego części do  przyjmowania, składowania i  wydawania przesyłek 
i paczek dla odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych przed dostę-
pem osób trzecich pojedynczych pojemników, szaf, szafek, skrzynek, 
niemetalowych i niemurowanych, skrzynek, szaf, szafek murowanych 
w  celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i  kupo-
wania tych towarów oraz usług z tym związanych, administrowanie 
działalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i prezen-
tacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy za-
stosowaniu sieci komputerowych, Organizowanie targów i  wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie w  dzia-
łalności handlowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Badania opinii publicz-
nej, Badanie rynku, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Informacja handlowa, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Sprzedaż 
hurtowa, detaliczna, internetowa towarów i  usług dotyczących za-
bezpieczonych przed dostępem osób trzecich pojedynczych, przy-
pisanych do  indywidualnego odbiorcy pojemników metalowych, 
skrzynek metalowych, metalowych skrzyń, metalowych szafek, szaf 
z metalu w szczególności do składowania, przechowywania przesy-
łek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, metalowych 
skrzynek pocztowych, Metalowych konstrukcji, zabezpieczonych 
przed dostępem osób trzecich pojedynczych automatów lub urzą-
dzeń i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania prze-
syłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych przed 
dostępem osób trzecich elektronicznych pojedynczych automatów 
lub urządzeń lub jego części do przyjmowania, składowania i wyda-
wania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, zabezpieczo-
nych przed dostępem osób trzecich pojedynczych pojemników, szaf, 
szafek, skrzynek, niemetalowych i  niemurowanych, skrzynek, szaf, 
szafek murowanych, Marketing w ramach wydawania oprogramowa-
nia, 37 Instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem osób 
trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf, szafek, z  meta-
lu, niemetalowych, murowanych, w  szczególności do  składowania, 
przechowywania i  wydawania przesyłek i  paczek do  odbioru przez 
odbiorcę indywidualnego, 39 Udostępnianie pojedynczych pojemni-
ków, skrzynek, szaf, szafek do odbierania i przechowywania przesy-
łek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, Udzielania 
informacji związanych z  dostarczeniem przesyłek i  paczek, Odbie-
ranie, transport i  dostawa paczek i  przesyłek, listów, dokumentów, 
w  tym doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej, 
Transport, dostawa, usługi kurierskie i  dystrybucja towarów, w  tym 
listów, dokumentów, paczek, wiadomości i  innych towarów, Usługi 
śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, Usługi przechowywania 
paczek, Usługi kurierskie, Usługi spedycji, Organizacja i obsługa w za-
kresie zwróconych towarów [zarządzanie zwrotami], w szczególności 

zwracanie listów, paczek i  przesyłek niemożliwych do  dostarczenia 
do  nadawcy, Informacja o  transporcie, Oferowanie informacji doty-
czących transportu listów i  paczek, do  uzyskania z  Internetu, Udo-
stępnianie informacji online w zakresie transportu i logistyki związa-
nych z transportem dokumentów, listów, paczek, przesyłek .

(111) 348267 (220) 2021 06 07 (210) 529911
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 05
(732) PaJĄK PIOTR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODRÓŻe WOJOWnIKa
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01 .03 .02, 05 .01 .12, 21 .03 .23, 02 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 Produkcja nagrań 
audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 
Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów 
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Usługi 
pisania blogów .

(111) 348268 (220) 2021 05 25 (210) 529431
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) BaKaLLanD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaKaLLanD Ba!lans
(540) 

(591) biały, szary, czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .24
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, Babeczki, Batoniki, Bato-
niki cukiernicze, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki mu-
esli, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Ba-
toniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, 
Batony spożywcze na  bazie zbóż, Batony zbożowe, Batony zbożo-
we i energetyczne, Biszkopty, Błyskawiczna owsianka, Brownie jako 
ciastka czekoladowe, Chałwa, Chipsy kukurydziane, Chipsy zbożowe, 
Chrupki kukurydziane, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, 
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Ciasto do pieczenia ciastek, 
Cukierki czekoladowe, Czekolada, Czekolada do wyrobów cukierni-
czych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada pitna, 
Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, gotowe przekąski na bazie zbóż, Jadalne wafle, Kaka-
owe napoje, Kremy czekoladowe, Krówki czekoladowe, Kukurydza 
przetworzona, Mieszanki czekolady na  gorąco, Mieszanki spożyw-
cze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Musy, 
Musy czekoladowe, napoje czekoladowe, napoje zawierające czeko-
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ladę, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Owoce 
w  polewie czekoladowej, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Pasty 
czekoladowe, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, 
Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, Płatki zbożowe, Popcorn smakowy, Pralinki, Praliny z waflem, 
Prażona kukurydza w polewie, Preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych, Preparaty zbożowe, Produkty na  bazie czekolady, 
Produkty spożywcze w  postaci batonów, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Przekąski skła-
dające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się 
z produktów zbożowych, Słodycze bez cukru, Słodycze czekolado-
we, Słodycze owocowe, Słodycze zawierające owoce, Toffi, Wafelki, 
Wafelki w polewie czekoladowej, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe, 
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
Wyroby cukiernicze o  smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze 
płynne, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze z seza-
mu, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby 
piekarnicze zawierające owoce, Wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Żywności wytworzona z opieka-
nych ziaren zbożowych  .

(111) 348269 (220) 2021 05 25 (210) 529434
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) BaKaLLanD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChOCO Delecta OWOCOWy KUBeK SMaK ŚLIWKOWy 
Z PIegaMI CZeKOLaDOWyMI
(540) 

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, 
czarny, fioletowy, zielony, różowy
(531) 05 .07 .14, 11 .03 .02, 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 08 .01 .19
(510), (511) 29 Desery owocowe, galaretki, gotowane owoce, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców 
przeznaczone do  gotowania, Miąższ owoców, Owoce aromatyzo-
wane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Produkty z su-
szonych owoców, Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski z owoców, 30 aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, Desery czekoladowe, ekstrakty czekoladowe 
do przygotowywania napojów, esencje do użytku w przygotowaniu 
żywności inne niż olejki eteryczne, esencje do żywności z wyjątkiem 
esencji eterycznych i olejów eterycznych, esencje spożywcze inne niż 
olejki eteryczne, gotowe desery, Musy, Musy deserowe, napoje spo-
rządzone z czekolady, napoje w proszku zawierające kakao, napoje 
zawierające czekoladę, Preparaty do sporządzania napojów o sma-
ku czekoladowym, Preparaty w proszku zawierające kakao do spo-
rządzania napojów, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używa-
ne do  sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
esencje do  produkcji napojów, esencje do  wytwarzania napojów 
bezalkoholowych nie  w  postaci olejków eterycznych, Koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, Koncentraty do sporządzania 
napojów owocowych, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania na-
pojów, Proszki do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania 
napojów .

(111) 348270 (220) 2021 05 25 (210) 529436
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) BaKaLLanD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta KUBeK
(540) 

(591) biały, szary, czarny, żółty, zielony, różowy, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 05 .07 .08, 11 .03 .05
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie kisielu, 
galaretki, gotowane owoce, Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty kisielu, Koncentraty na bazie owoców 
przeznaczone do  gotowania, Miąższ owoców, Owoce aromatyzo-
wane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Produkty z su-
szonych owoców, Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie owoców w formie kisielu, Prze-
kąski z  owoców, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Dania gotowe suche lub w płynie w formie kisielu, esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności inne niż olejki eteryczne, esencje do żyw-
ności z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych, esencje 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, gotowe desery, gotowe desery 
w formie kisielu, Musy, Musy deserowe, 32 Bezalkoholowe ekstrakty 
z  owoców używane do  sporządzania napojów, Bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, 
Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje 
bezalkoholowe, napoje na  bazie owoców lub warzyw, Koncentra-
ty do  sporządzania napojów owocowych, Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów, Wycią-
gi do sporządzania napojów .

(111) 348271 (220) 2021 05 08 (210) 528591
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) CZeRWIŃSKI MIChał OCeanUD, Ciche (PL)
(540) (znak słowny)
(540) oceanud
(510), (511) 42 Wyszukiwarki internetowe .

(111) 348272 (220) 2021 05 14 (210) 528901
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) ZIaJa LTD ZaKłaD PRODUKCJI LeKÓW  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie dla skóry
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do  mycia i  pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie-
lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe-
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne 
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czysz-
czenia zębów i  pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 Produkty i  półprodukty 
farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o  działaniu leczniczym, 
lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybak-
teryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznic-
twie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne .
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(111) 348273 (220) 2021 05 14 (210) 528903
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) ZIaJa LTD ZaKłaD PRODUKCJI LeKÓW  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie pielęgnujemy
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do  mycia i  pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie-
lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe-
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne 
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czysz-
czenia zębów i  pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 Produkty i  półprodukty 
farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o  działaniu leczniczym, 
lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybak-
teryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznic-
twie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne .

(111) 348274 (220) 2021 05 16 (210) 528916
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) ŚCIBISZ MaRTa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meritales
(540) 

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .02 .01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, Odzież .

(111) 348275 (220) 2021 05 19 (210) 529089
(151) 2021 11 02 (441) 2021 06 21
(732) eXOgen gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eXOgen MaX
(510), (511) 5 Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty leczące wsza-
wicę [pedikulicydy], Preparaty do kontroli insektów, Chusteczki na-
sączone środkiem odstraszającym owady, Biopestycydy do  użytku 
domowego, akarycydy do użytku przemysłowego, Drewno cedrowe 
jako środek odstraszający owady, Bransoletki nasączone środkiem 
odstraszającym owady, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pyretrum 
[proszek], Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty i artykuły 
do  tępienia szkodników, Środki zarodnikobójcze, Obroże przeciw 
pchłom dla zwierząt, Środki do  zwalczania pająków, ekstrakty ty-
toniowe [owadobójcze], nematocydy, Preparaty hamujące rozwój 
larw, Preparaty do tępienia larw, Środki odstraszające komary, Obro-
że przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Preparaty do  fumigacji gleby, 
Trucizny, Lepy na muchy, Środki przeciw roztoczom, Papier przeciw-
molowy, Preparaty chemiczne do  zwalczania szkodników, Środki 
chwastobójcze, herbicydy biologiczne, Proszki do  zabijania pcheł, 
Pestycydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do użytku 
medycznego, herbicydy do  użytku w  rolnictwie, Preparaty do  od-
straszania robactwa, Środki do tępienia pcheł, Środki odstraszające 
mole, Środki odstraszające komary do nakładania na skórę, Proszki 
do  zwalczania pcheł na  zwierzętach, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w  wodzie, Pe-
stycydy do  zwalczania nicieni, Preparaty do  zwalczania insektów, 
Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze 
do  zabijania szkodników, herbicydy do  zwalczania wodorostów, 
Środki roztoczobójcze do użytku domowego, Paski pokryte klejem 
do  stosowania przeciwko robactwu, Tabletki zawierające kamforę 
będące środkami odstraszającymi owady, Preparaty przeciw mchom, 
Preparaty do usuwania alg, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
zbożowej, naturalne biocydy, Preparaty do  zapobiegania przeżu-
waniu lub gryzieniu u  zwierząt, Trutki na  szczury, Owicydy, Środki 
roztoczobójcze do  celów rolniczych, Obroże przeciwpchelne, Pre-

paraty do zwalczania pleśni, Lep na muchy [taśmy], Spirale odstra-
szające komary, Regulatory wzrostu owadów [IgR], Środki wabiące 
owady, Środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowa-
nia szkodników, Fungicydy biologiczne, Rozpylacze przeciwpchel-
ne, Kulki na mole, Pestycydy rolnicze, Owadobójcze weterynaryjne 
środki do  mycia, Insektycydy, Preparaty do  niszczenia szkodników, 
herbicydy wodne, Preparaty do  zwalczania myszy, Spraye przeciw 
owadom, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Środki odstrasza-
jące owady, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty 
chemiczne do  zwalczania chorób winorośli, Moluskocydy, Środki 
chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki algobójcze, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Produkty do zwal-
czania komarów do nakładania na moskitiery, Środki chemiczne dla 
leśnictwa [herbicydy], Drzewo sandałowe do  użytku jako preparat 
odstraszający owady, Insektycydy do  użytku domowego, Środki 
chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], algicydy do celów rolniczych, 
Biopestycydy rolnicze, Środki do tępienia szkodników, Oleje przeciw 
gzom, Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, 
Fumiganty, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, herbicy-
dy, herbicydy do użytku domowego, Środki przeciwko gryzoniom, 
Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki przeciw pasożytom, 
Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Plastry przeciw koma-
rom dla niemowląt, Fungicydy, Kadzidełka do odstraszania komarów, 
Preparaty przeciw molom, Środki odstraszające pasożyty zewnętrz-
ne, Środki do  tępienia much, Insektycydy do  użytku w  rolnictwie, 
Zawieszki odstraszające owady, Płyn odstraszający muchy, herbi-
cydy do użytku w stawach, Środki robakobójcze, Larwicydy, Środki 
grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze do  stosowania w  ogrodnic-
twie, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Opaski 
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owady, Pre-
paraty do  niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, 
Środki odstraszające owady dla zwierząt .

(111) 348276 (220) 2021 05 23 (210) 529218
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) BeeSIDe gRZeSICa, PyTeL SPÓłKa JaWna, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeeSide
(540) 

(591) zielony, czarny, żółty
(531) 03 .13 .04, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 
29 .01 .13, 26 .11 .25, 05 .03 .13
(510), (511) 20 Ule, Ule (Ramki na  plastry miodu do-), Ule (Zaczątki 
plastrów do-), Plastry miodu [ramki], Ramki drewniane do uli, Ramki 
do plastrów miodu, Ramki na plastry miodu do uli, Słomiane (splo-
ty-), Siano onigaya [materiał surowy lub częściowo przetworzony], 
Słomiane (sploty [warkocze]-), Sploty słomiane, Obróbka krawędzi 
ze  słomy, Trzcina [materiał surowy lub częściowo przetworzony], 
Trzcina [materiał do wyplatania], elementy mocujące do mebli, nie-
metalowe, elementy łączące do mebli (niemetalowe-), Osłony z trzci-
ny, Panele rozdzielające [przegrody], Płyty meblowe, Paski elastycz-
ne [części składowe siedzeń sofy], Przegrody drewniane do  mebli, 
Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wykończeniowe elementy 
z  tworzyw sztucznych do  mebli, Wsporniki, niemetalowe, do  me-
bli, 22 Włókna konopi siewnych [surowe], Konopie, Juta, Materiały 
do  wypełniania, z  wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, Materiały do wyściełania, z wyjątkiem papieru, tektury, 
gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały na  obicia, do  wyścieła-
nia i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, Materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum 
lub tworzyw sztucznych), Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
wypełniające] nie  z  gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub karto-
nu, Materiały wyściełające, Materiały wyściełające i  wypełniające 
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(z  wyjątkiem papieru, kartonu, kauczuku lub tworzyw sztucznych), 
Materiały wyściełające z  materiałów włókienniczych, Wyściółki wy-
konane z materiałów nietkanych, Wypełnienia ze słomy, Wypełnienia 
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Wypełnienia 
w postaci materiałów do wypychania [nie z gumy lub plastiku], Kono-
pie czesane, Len surowy [płótno], nieprzetworzone tekstylne mate-
riały włókiennicze, nieprzetworzone włókna (Tekstylia z-), nietkane 
włókna tekstylne, Pakuły, Pasy z konopi, Tekstylia z nieprzetworzo-
nych włókien, Tekstylne włókna ciągłe, Włókna do  wytwarzania 
mat, Włókna konopne, Włókna naturalne, Włókno jutowe [nieprze-
robione], Zamienniki materiałów tekstylnych z  nieprzetworzonych 
włókien, Dratwa, Kora [sznurek] do  mocowania roślin, Wyroby po-
wroźnicze z  konopi, Osłony z  tkaniny jutowej do  roślin, Materiały 
do  wypychania ze  słomy, Materiały obiciowe, inne niż z  gumy lub 
z tworzyw sztucznych, do użytku w produkcji mebli, Słoma tapicer-
ska, Wyściółki nie  z  gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub karto-
nu, Tekstylne włókna syntetyczne, Włókna jako surowe materiały 
syntetyczne do celów włókienniczych, Włókna na przędzę, Włókna 
półsyntetyczne [do  użytku włókienniczego], Włókna syntetyczne 
do użytku tekstylnego, Włókna tekstylne, Włókna tekstylne surowe, 
Włókno lnu [nieprzerobione], Liny elastyczne, Liny syntetyczne, Liny 
z włókien naturalnych i syntetycznych, Liny ze słomy, niemetalowe 
szpagaty, niemetalowe sznury, Sznurki, Sznurki do wiązania, Sznurki 
do wiązania wykonane z naturalnych włókien tekstylnych, Wiązadła 
do  snopów, Wiązadła niemetalowe do  celów rolniczych, Wiązadła 
z  tworzyw sztucznych do  użytku w  domach i  ogrodach, Wiązania 
niemetalowe do łączenia, Siatki dopasowane, Siatki tekstylne zapo-
biegające osuwiskom, Siatki wykonane z materiałów innych niż me-
tal i azbest, Sieci z konopi, Sznurki na sieci, niemetalowe taśmy lub 
złącza mocujące, niemetalowe wiązania do zawijania, Paski wykona-
ne z materiałów z tworzyw sztucznych do przywiązywania, Paski wy-
konane z tworzyw sztucznych do przywiązywania, Taśmy elastyczne 
do wiązania, Materiały do produkcji żagli .

(111) 348277 (220) 2021 05 24 (210) 529319
(151) 2021 10 15 (441) 2021 06 28
(732) STRaSZaK aRTUR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReLaXPOOL PRODUCenT BaSenÓW
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 01 .15 .24, 29 .01 .04
(510), (511) 6 Szkielety ramowe do konstrukcji metalowych [budow-
nictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Baseny kąpielowe 
[konstrukcje metalowe], 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 
19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 
szklarni, altany [konstrukcje niemetalowe], Pływackie baseny [kon-
strukcje niemetalowe], Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemeta-
lowe konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Konserwacja basenów, 
Usługi hydrauliczne, 39 Dostawa towarów, Przewóz samochodami 
ciężarowymi, Usługi rozładunku towarów .

(111) 348278 (220) 2021 05 24 (210) 529364
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 21
(732) STRaSZaK aRTUR, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReLaXPOOL
(510), (511) 6 Szkielety ramowe do konstrukcji metalowych[budow-
nictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Baseny kąpielowe 
[konstrukcje metalowe], 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 
19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 
szklarni, altany [konstrukcje niemetalowe], Pływackie baseny [kon-
strukcje niemetalowe], Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemeta-
lowe konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Konserwacja basenów, 
Usługi hydrauliczne, 39 Dostawa towarów, Przewóz samochodami 
ciężarowymi, Usługi rozładunku towarów .

(111) 348279 (220) 2021 05 25 (210) 529435
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) PeaKSIDe CaPITaL aDVISORS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOgISTICSPOInT
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski, niebieski, zielony
(531) 26 .15 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, agencje importo-
wo-eksportowe, aukcje i przetargi publiczne, badania marketingowe, 
badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo 
handlowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radiowej, 
telewizyjnej i prasy, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nie-
ruchomości, informacje bankowe, doradztwo w  sprawach finanso-
wych, dzierżawa nieruchomości, wycena finansowa nieruchomości, 
doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, oszacowanie i wycena 
majątku nieruchomego, pośrednictwo w  sprawach majątku nieru-
chomego, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, tworze-
nie funduszów inwestycyjnych, 37 Budowa i naprawa magazynów, 
budownictwo przemysłowe, 39 Logistyka transportu, magazyno-
wanie, pakowanie towarów, przewożenie ładunków, składowanie 
towarów, wynajmowanie magazynów, 42 Badania w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, projektowanie budynków, doradztwo 
architektoniczne, opracowanie projektów technicznych, doradztwo 
w  zakresie planowania zużycia energii, projektowanie budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi doradcze w zakresie techno-
logii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe .

(111) 348280 (220) 2021 05 25 (210) 529439
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) PeaKSIDe CaPITaL aDVISORS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITyPOInT
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .15 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, agencje importo-
wo-eksportowe, aukcje i przetargi publiczne, badania marketingowe, 
badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo 
handlowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radiowej, 
telewizyjnej i prasy, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nie-
ruchomości, informacje bankowe, doradztwo w  sprawach finanso-
wych, dzierżawa nieruchomości, wycena finansowa nieruchomości, 
doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, oszacowanie i wycena 
majątku nieruchomego, pośrednictwo w  sprawach majątku nieru-
chomego, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, tworze-
nie funduszów inwestycyjnych, 37 Budowa i naprawa magazynów, 
budownictwo przemysłowe, 39 Logistyka transportu, magazyno-
wanie, pakowanie towarów, przewożenie ładunków, składowanie 
towarów, wynajmowanie magazynów, 42 Badania w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, projektowanie budynków, doradztwo 
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architektoniczne, opracowanie projektów technicznych, doradztwo 
w  zakresie planowania zużycia energii, projektowanie budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi doradcze w zakresie techno-
logii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe .

(111) 348281 (220) 2021 05 26 (210) 529486
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) eURO WORLD TRaDIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDeaLS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Sprzedaż odzieży, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne na stronie internetowej sklepu .

(111) 348282 (220) 2021 05 26 (210) 529488
(151) 2021 10 25 (441) 2021 07 05
(732) eURO WORLD TRaDIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDeaLZ
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .01, 26 .01 .12, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne 
na stronie internetowej sklepu, Sprzedaż odzieży .

(111) 348283 (220) 2021 05 25 (210) 529337
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) COMPanhIa MULLeR De BeBIDaS, Sao Paulo (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 51 Cachaça Brazil SUgaR Cane SPIRIT FIneST QUaLITy 
PRODUCT OF BRaZIL 51 COMPanhIa MÜLLeR De BeBIDaS
(540) 

(591) żółty, czerwony, biały, czarny, szary, złoty
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .17, 26 .11 .09, 24 .05 .07, 24 .03 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .

(111) 348284 (220) 2021 05 25 (210) 529437
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) BaKaLLanD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT Delecta KUBeK
(540) 

(591) biały, szary, czarny, żółty, zielony, różowy, czerwony, 
fioletowy, niebieski, brązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 11 .03 .03, 05 .07 .01, 
05 .07 .09, 05 .07 .13, 05 .07 .21
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w  formie kisielu, 
galaretki, gotowane owoce, Kompozycje owoców przetworzonych, 
Koncentraty kisielu . Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Miąższ owoców, Owoce aromatyzowane, Owoce kon-
serwowane, Owoce przetworzone, Produkty z  suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski na  bazie owoców, 
Przekąski na bazie owoców w formie kisielu, Przekąski z owoców, 30 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Dania gotowe suche lub 
w płynie w formie kisielu, esencje do użytku w przygotowaniu żywno-
ści inne niż olejki eteryczne, esencje do żywności z wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów eterycznych, esencje spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, gotowe desery, gotowe desery w  formie kisielu, Musy, 
Musy deserowe, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z  owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje 
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych nie  w  postaci olejków eterycznych, Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, napoje 
na  bazie owoców lub warzyw, Koncentraty do  sporządzania napo-
jów owocowych, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, 
Proszki do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania napojów .

(111) 348285 (220) 2021 05 25 (210) 529442
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) BaKaLLanD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta DUŻy KISIeL SMaK
(540) 

(591) biały, zielony, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 05 .07 .08, 11 .03 .02
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(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie kisielu, 
Koncentraty kisielu, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do  gotowania, Produkty z  suszonych owoców, Proszki owocowe, 
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie owoców w formie ki-
sielu, Przekąski z owoców, 30 Dania gotowe suche lub w płynie w for-
mie kisielu, gotowe desery, gotowe desery w formie kisielu .

(111) 348286 (220) 2021 05 27 (210) 529433
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) SUShKO anaSTaSIIa MOnSTeR SUShI,  
Tarnowo Podgórne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOnSTeR SUShI
(540) 

(591) żołty, niebieski, biały, czarny
(531) 03 .09 .01, 03 .09 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi .

(111) 348287 (220) 2021 05 25 (210) 529325
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) Van PUR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) szybciutko powolutku
(510), (511) 32 Piwo, 35 Usługi reklamowe .

(111) 348288 (220) 2021 05 27 (210) 529476
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) ŻaBKa POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UWOLnIJ SWÓJ CZaS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, Opro-
gramowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu skle-
pem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramowanie 
do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mię-
sne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jogurt, 
Mleczne produkty spożywcze, Oleje i  tłuszcze jadalne, nabiał i sub-
stytuty nabiału, Jaja ptasie i  produkty z  jaj, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, naturalne i sztucz-
ne osłonki do  kiełbas, gotowe do  spożycia przekąski składające się 
głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich miesza-
nek, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z  ryb, Placki smażone, Desery jogurtowe, Desery 
mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mlecz-
ne, 30 Kanapki, hamburgery w bułkach, Cheeseburgery, Chipsy jako 
produkty zbożowe, Chrupki kukurydziane, gotowe pizze, Popcorn, 
Przekąski na  bazie kukurydzy, Przekąski na  bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, 
Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-

bety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetwo-
rzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe pro-
dukty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pie-
czenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, gotowe 
dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodat-
kiem mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, Placki, Suche i płynne potra-
wy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Zapako-
wane zestawy obiadowe składające się głównie z  ryżu, ale  również 
z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Ti-
ramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka 
z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona, Ser-
nik, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, Ce-
bulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwierzęta, Żywność i napo-
je dla zwierząt, Słód, 32 napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje 
gazowane, Soki, Wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napoje 
alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i  le-
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do  hartowania i  lutowania, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: substancje do garbowania skór zwierzęcych, 
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i  inne pasty do wy-
pełniania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących to-
warów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w prze-
myśle i  nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, 
znakowania i rytowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: żywice naturalne w  stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, druko-
waniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, 
sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również benzyna) 
i  materiały oświetleniowe, świece i  knoty do  oświetlenia, energia 
elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowa-
nia zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: metale nieszlachetne i  ich  stopy, 
rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne meta-
lowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z me-
tali nieszlachetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyro-
by metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalo-
we konstrukcje i  budynki przenośne, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
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cych towarów: metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pako-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty 
przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do  przenosze-
nia i  transportu, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędza-
ne silnikowo, silniki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądo-
wych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, 
ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielę-
gnacji urody dla ludzi i  zwierząt, broń sieczna i  obuchowa, sztućce 
i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia i  przy-
rządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 
podnośniki, narzędzia ręczne do  użytku w  sytuacjach awaryjnych 
i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów dydaktycznych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przy-
rządy do  nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: nagrane media i media do pobrania, opro-
gramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media 
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządze-
nia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skafandry 
dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do  uszu do nurkowania, 
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty 
tlenowe do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia ognia, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyze-
ry i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nur-
kowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, 
pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: telefony, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: urządzenia i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowa-
ne dla osób niepełnosprawnych, Usługi w  zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do  masażu, urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przy-
rządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmie-
nia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: meble i  pościel do  celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, pro-
tezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwia-
jące poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowa-

nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitar-
nych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usłu-
gi w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia do  opalania się, instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, sprzęt do  gotowania, pod-
grzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, ko-
minki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: instalacje do obróbki 
przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i  urządzenia do  suszenia, instalacje i  urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: pojazdy i  środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: broń palna, amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, 
sztuczne ognie, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich  stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy 
zegarmistrzowskie i  chronometryczne, posągi i  figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamienia-
mi i ich imitacjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: instrumenty muzyczne, statywy do nut i stoja-
ki do  instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier 
i  karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły pi-
śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle 
do  malowania, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, folie 
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, następujących towarów: dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i  kartonu, modele architektoniczne, materiały i  środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: torebki oraz artykuły 
do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, kleje 
do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, materiały 
drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papiero-
we, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, 
kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunko-
we, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone i  półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, 
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice 
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniają-
ce, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, 
niemetalowe, plomby, uszczelki i  wypełnienia, artykuły i  materiały 
izolacyjne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
obroże, smycze i  ubrania dla zwierząt, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: kijki marszowe i  trekkingowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: ma-
teriały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztu-
ki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, po-
jemniki, niemetalowe, do  przechowywania lub transportu, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprze-
tworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
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muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: kosze niemetalowe, beczki i  beczułki niemetalowe, 
trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do  pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i  palety, niemetalo-
we, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalo-
we, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przy-
bory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do  wytwarzania pędzli, sprzęt do  czyszczenia, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone lub 
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, ta-
bliczki i  dzieła sztuki wykonane z  takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktem, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne 
i  toaletowe, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obu-
wia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tek-
stylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: torby do transportu i przechowywania 
materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: bielizna stołowa 
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty 
oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: guziki, haczyki i  oczka, szpilki 
i igły, sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peru-
ki i sztuczne włosy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie  do  kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i  szpilki 
entomologiczne, dywany, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstyl-
ne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt 
do  gier wideo, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinko-
we, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usłu-
gi w  zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: jaja, 
mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał 
i  substytuty nabiału, jaja ptasie i  produkty z  jaj, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: oleje i tłuszcze jadal-
ne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone 
owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna i  namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: drożdże, proszek do pieczenia, sól, przypra-
wy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, 
lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, skrobia 

i wyroby z  tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwa-
kultury, surowe i  nieprzetworzone ziarna i  nasiona, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i na-
siona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność 
i  napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i  z  akwakultury, produkty 
ogrodnicze i  leśne, karmy i  pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: pro-
dukty spożywcze, napoje, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papie-
rosy elektroniczne i  rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla 
palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z  pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usłu-
gi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem 
franczyz, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczy-
zodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finan-
sowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usłu-
gi płatnicze, gromadzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i  portali, 41 nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, Umożliwia-
nie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Zapew-
nianie dostępu do  niepobieralnych publikacji elektronicznych po-
przez portale internetowe, 42 Usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, 
Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojalno-
ściowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnia-
nie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, Licencjonowanie własności intelektualnej .

(111) 348289 (220) 2021 05 28 (210) 529487
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORaya I LOVe SeRUM
(510), (511) 3 Kosmetyki, niemedyczne kosmetyki do  pielęgnacji 
twarzy .

(111) 348290 (220) 2020 11 03 (210) 520319
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) COMPeRIa UBeZPIeCZenIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Compero .pl
(540) 

(591) biały, niebieski, jasnobrązowy, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 24 .17 .02, 26 .02 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, opracowania finansowe, bada-
nia finansowe, gwarancje finansowe, planowanie finansowe, wyceny 
finansowe, usługi finansowe, transakcje finansowe, informacje finan-
sowe, prognozy finansowe, inwestycje finansowe, finansowe (doradz-
two-), finansowe (informacje-), analizy finansowe, oceny finansowe, 
finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi gwarancyjne, oso-
biste usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, zarzą-
dzanie finansowe akcjami, zarządzanie finansowe funduszami, spon-
sorowanie finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, 
detaliczne usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultin-
gu finansowego, usługi wymiany finansowej, usługi informacji finan-
sowej, badanie wypłacalności finansowej, usługi konsultingu finanso-
wego, usługi pośrednictwa finansowego, pozyskiwanie kapitału 
finansowego, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, wyceny 
finansowe nieruchomości dzierżawionych, doradztwo finansowe do-
tyczące inwestycji, gwarancje i  poręczenia finansowe, gwarancje fi-
nansowe [usługi gwarancyjne], usługi finansowe dla spółek, zarządza-
nie finansowe funduszami emerytalnymi, informacje finansowe dla 
inwestorów, oceny i wyceny finansowe, usługi finansowe dotyczące 
inwestycji, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, usługi 
bankowe i finansowe, finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe], 
zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, obrót towarami 
[usługi finansowe], doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradz-
two finansowe dotyczące emerytur, doradztwo finansowe dotyczące 
rozliczeń, doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi finanso-
we dotyczące nieruchomości, planowanie i  zarządzanie finansowe, 
pożyczki finansowe dla handlu, gwarantowanie finansowe rent doży-
wotnich, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, transakcje 
finansowe i monetarne, wyceny i analizy finansowe, informacje finan-
sowe i wyceny, usługi finansowe i monetarne, zarządzanie finansowe 
programami członkowskimi, dostarczanie skomputeryzowanej infor-
macji finansowej, usługi finansowej bankowości osobistej, przepro-
wadzanie studium wykonalności finansowej, skomputeryzowane 
usługi doradztwa finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, 
doradcze usługi zarządzania finansowego, planowanie finansowe 
w  zakresie emerytur, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, 
usługi finansowe związane z podróżami, usługi finansowe dotyczące 
nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące zapewniania poży-
czek, zarządzanie finansowe za  pośrednictwem Internetu, usługi fi-
nansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe w  zakresie 
obligacji, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, za-
rządzanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, admini-
strowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, finansowe 
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, usługi finansowe, mianowicie re-
gulowanie długu, usługi finansowe związane z lotniskami, usługi cha-
rytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi finansowe w zakresie 
akcji, finansowe usługi związane z oszczędnościami, usługi finansowe 
związane z oszczędzaniem, usługi finansowe związane z akredytywą, 
zarządzanie finansowe związane z bankowością, konsultacje finanso-
we w  sektorze energetyki, doradztwo finansowe w  zakresie podat-
ków, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, usłu-
gi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, fi-
nansowe usługi rozrachunkowe i  rozliczeniowe, usługi finansowe 
związane z ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z mieniem, 
usługi finansowe świadczone przez Internet, doradztwo finansowe 
dotyczące planowania podatków, doradztwo finansowe dla zwycięz-
ców loterii, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, 
doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, usługi finansowe zwią-
zane z  emeryturami, zarządzanie finansowe projektami renowacji 
budynków, zarządzanie finansowe zbiorowymi programami inwesty-
cyjnymi, doradztwo finansowe związane z  pożyczkami, finansowe 
usługi w zakresie przedpłacania, usługi w zakresie wyceny finansowej, 
usługi informacji finansowej walut, porady w zakresie oceny finanso-

wej, porady w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie obrotu 
finansowego, usługi w  zakresie sponsoringu finansowego, usługi 
w zakresie finansowania finansowego, usługi informacji i doradztwa 
finansowego, usługi finansowe związane z  kartami kredytowymi, 
usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi finan-
sowe związane z zastawami hipotecznymi, finansowe usługi dotyczą-
ce ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, zarządzanie finansowe 
w zakresie kont udziałowych, usługi finansowe w zakresie zabezpie-
czania funduszy, usługi finansowe świadczone przy użyciu kart, usłu-
gi finansowe w  zakresie zakupu pojazdów, doradztwo finansowe 
w  sprawach papierów wartościowych, usługi finansowe w  zakresie 
obrotu akcjami, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów warto-
ściowych, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu pry-
watnego, usługo finansowe związane z  działalnością gospodarczą, 
usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe 
związane z  handlem samochodowym, usługi finansowe w  zakresie 
papierów wartościowych, pożyczki finansowe na cele odnawiania do-
mów, usługi finansowe w zakresie dzierżawy samolotów, doradztwo 
w  zakresie podatków dochodowych [finansowe], usługi finansowe 
związane z kartami bankowymi, usługi finansowe w postaci zabezpie-
czenia inwestycji, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, 
doradztwo finansowe w  zakresie planów emerytalnych, doradztwo 
finansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi finansowe zwią-
zane z zakupem domu, doradztwo finansowe dotyczące programów 
akcji pracowniczych, finansowe usługi doradcze i  dotyczące zarzą-
dzania, usługi finansowe związane z transportem towarów, usługi fi-
nansowe związane z zapłatą gotówką, usługi finansowe świadczone 
przez firmy ubezpieczeniowe, usługi finansowe związane z zakupem 
samolotów, usługi finansowe dotyczące finansowania transmitowa-
nia programów, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieru-
chomości, badania finansowe w  dziedzinie zarządzania ryzykiem, 
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finan-
sowe udziałami w  innych firmach, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, usługi finansowe w zakresie wyceny wełny, 
transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, usługi 
finansowe związane z walutami cyfrowymi, skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące działalności finansowej, skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie informacji finansowej, usługi informacyjne doty-
czące wycen działalności finansowej, usługi doradztwa finansowego 
na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa inwestycyjnego i plano-
wania finansowego, usługi doradcze w zakresie planowania finanso-
wego, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, niezależ-
ne doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi zarządzania 
finansowego dotyczące instytucji medycznych, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania finanso-
wego dotyczące instytucji opiekuńczych, usługi pośrednictwa finan-
sowego w  zakresie ceł, usługi doradztwa finansowego związane 
z niewypłacalnością, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finan-
sowego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu wa-
lutą obcą, transakcje finansowe w  zakresie walutowych transakcji 
swapowych, usługi finansowe w zakresie punktowej oceny kredyto-
wej, usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, infor-
macje finansowe dostarczane za  pomocą środków elektronicznych, 
usługi finansowe oferowane przez kasy oszczędnościowo-mieszkanio-
we, usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-miesz-
kaniowe, usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowy-
mi, porady finansowe związane z  programami akcji pracowniczych, 
skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu de-
talicznego, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papie-
rami wartościowymi, usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji 
pojazdów, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i  budynków, przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
planowanie finansowe związane z czesnym za szkołę, usługi finanso-
we dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, doradztwo fi-
nansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo fi-
nansowe związane z  inwestowaniem w  nieruchomości, usługi 
finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, doradz-
two finansowe związane z usługami kredytów studenckich, finanso-
we sponsorowanie działalności w zakresie sportów elektronicznych, 
zapewnianie ochrony finansowej od  ryzyka wymiany walut, ocena 
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, usługi in-
formacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, 
usługi zarządzania finansowego związane z  instytucjami bankowy-
mi, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi 
zarządzania finansowego związane z  instytucjami dentystycznymi, 
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usługi zarządzania finansowego związane z  władzami lokalnymi, 
usługi zarządzania finansowego związane z domami emerytalnymi, 
usługi planowania finansowego związane z  projektami budowlany-
mi, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, 
usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, finansowe 
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi fi-
nansowe dla podróżnych świadczone w nagłych wypadkach, usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finanso-
we], usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz likwidatorów 
szkód, usługi finansowe związane z  podejmowaniem i  deponowa-
niem gotówki, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą 
przedsiębiorstw, finansowe usługi bankowe w  zakresie wypłacania 
środków pieniężnych, informacje finansowe dostarczane za pośred-
nictwem komputerowych baz danych, doradztwo finansowe w zakre-
sie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, wyce-
ny finansowe nieruchomości posiadanych z  tytułu własności 
nieograniczonej, usługi w  zakresie doradztwa finansowego świad-
czone dla kontrolerów, usługi zarządzania finansowego związane 
z  instytucjami dla rekonwalescentów, usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi finanso-
we związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi 
finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, 
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trze-
cich, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup to-
warów, usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych działających 
w branży naftowej, administrowanie finansowe w zakresie prywatne-
go ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, wyceny finanso-
we w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, usługi w za-
kresie informacji finansowej związane z rynkiem obligacji, udzielanie 
informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi 
w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na ży-
cie, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu 
osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finanso-
wania przez inne instytucje finansowe, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, zarządzanie finan-
sowe w  zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i  kapitału 
rozwojowego, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednic-
twem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, 
usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościo-
wych pod zastaw hipoteczny, usługi finansowe świadczone przez te-
lefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia to-
warów, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia podróżne, 
ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia samochodowe, ubezpie-
czenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia urządzeń 
łącznościowych, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia na życie, zapew-
nienie ubezpieczenia wakacyjnego, prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia dla przed-
siębiorstw, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], organizowanie ubezpieczenia kredy-
tów, ubezpieczenia hoteli, ubezpieczenia systemów antywłamanio-
wych, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od pożaru, ubez-
pieczenia dla biur, usługi zarządzania ubezpieczeniami, informacja 
o ubezpieczeniach, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, ubez-
pieczenia od  odpowiedzialności zawodowej, wycena roszczeń 
z ubezpieczenia, administrowanie systemami ubezpieczenia grupo-
wego, ubezpieczenia (informacje w  sprawach-), ubezpieczenia (do-
radztwo w  sprawach-), ubezpieczenia od  wypadków samochodo-
wych, pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w ubezpieczeniach sa-
mochodowych, pośrednictwo w  ubezpieczeniach transportowych, 
ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenia w za-
kresie bankowości hipotecznej, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
osób trzecich, usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zapewnia-
nie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, usługi inwestycyjne w zakre-
sie zmiennego ubezpieczenia, usługi konsultacyjne i  informacyjne 
dotyczące ubezpieczenia, usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep 
turystycznych, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z  kie-
rowcami autokarów, ubezpieczenia od  ryzyka przekroczenia termi-
nów i  kosztów, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, 
usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowy-

mi, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki 
dentystycznej, usługi planowania związane z ubezpieczeniami na ży-
cie, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewnienia 
porad prawnych, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii 
mechaniczne silnika, usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakre-
sie świadczenia usług prawnych, usługi doradztwa i  pośrednictwa 
związane z  ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i  po-
średnictwa związane ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja 
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane ubezpieczeniami od wypadków, usługi do-
radztwa i pośrednictwa związane ubezpieczeniami na życie, admini-
strowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakre-
su leków na receptę, organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji 
w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia .

(111) 348291 (220) 2018 06 29 (210) 487672
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 21
(732) LOTTe WeDeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PTaSIe MLeCZKO
(510), (511) 30 pianki w czekoladzie, czekolada, czekoladki, słodycze 
na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, pralinki, cukierki, słody-
cze mrożone, lody, sorbety, desery lodowe, słodzone słodycze, cia-
sta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki, herbatniki, czipsy, produkty 
zbożowe, sosy, przyprawy, 32 napoje niegazowane, napoje energe-
tyczne, napoje izotoniczne, napoje na  bazie owoców lub warzyw, 
napoje serwatkowe, woda mineralna, woda gazowana, soki, syropy .

(111) 348292 (220) 2016 09 30 (210) 462201
(151) 2021 07 06 (441) 2021 03 22
(732) PReMIUM DISTILLeRS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kropnij Krupnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery .

(111) 348293 (220) 2020 10 31 (210) 520280
(151) 2021 08 24 (441) 2021 05 10
(732) PReMIUM DISTILLeRS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krupnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, likiery .

(111) 348294 (220) 2020 10 30 (210) 520206
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) FaBRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) easygo One gel
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne .

(111) 348295 (220) 2020 11 02 (210) 520266
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) FaBRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) easygo One
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne .

(111) 348296 (220) 2021 07 12 (210) 531397
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) ZaROŃ MaCIeJ, Słupno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) halkalife
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(510), (511) 20 Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, Po-
duszki (obicia), Poduszki na siedzenia, Poduszki dla zwierząt domo-
wych, Poduszki z  wypełnieniem, 28 namioty do  zabawy, namioty 
do zabawy w pomieszczeniach, namioty zabawkowe .

(111) 348297 (220) 2021 06 07 (210) 529955
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) MagIeRa aRTUR, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanky label www .hankylabel .pl
(540) 

(591) szary, czerwony, zielony, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .13 .25, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 16 Taśmy do  kodów kreskowych, Taśmy elastyczne 
do  użytku biurowego, Urządzenia ręczne do  etykietowania, Mate-
riały do pisania, etykiety z papieru lub kartonu, Fotografie [wydru-
kowane], Formularze [blankiety . druki], Folia z tworzywa sztucznego 
do  opakowywania, Folia samoprzylegająca z  tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, Materiały drukowane, katalogi, Materia-
ły opakowaniowe (amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kar-
tonu, Materiały piśmienne, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Pa-
pier do zawijania, Kalendarze, notatniki [notesy], 20 etykiety z two-
rzyw sztucznych, Pojemniki do  pakowania z  tworzyw sztucznych, 
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 35 Bezpośrednia re-
klama pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych, Fotokopiowanie, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Kolportaż próbek, obróbka tekstów, Organizowanie 
targów handlowych, Promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Reklama 
zewnętrzna, Tworzenie tekstów reklamowych, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 40 Drukowanie offsetowe, Drukowanie, Drukowanie 
zdjęć, Usługi w zakresie fotokompozycji, Druk sitowy, Laminowanie, 
42 Doradztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, Pro-
jektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opa-
kowań, Projektowanie wizytówek, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Wzornictwo prze-
mysłowe .

(111) 348298 (220) 2021 06 25 (210) 530768
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) BD aeSTheTIC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOLOgIC
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  użytku osobistego, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nie-
lecznicze, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki 

zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, Kosme-
tyki w  formie olejków, Kosmetyki w  gotowych zestawach, Kremy 
do  masażu, nie  do  celów leczniczych, Maści do  celów kosmetycz-
nych, aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, Balsamy, inne 
niż do  celów medycznych, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, 
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka 
do  skóry, nielecznicze preparaty do  masażu, nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, nielecznicze preparaty toaletowe .

(111) 348299 (220) 2019 10 21 (210) 505856
(151) 2020 03 27 (441) 2019 12 09
(732) PIOTROWSKa-gROChOła naTaLIa TReMenTI, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TReMenTI
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, przekazywanie 
know-how [szkolenia], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w  zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi trenerskie, 44 manicure, masaż, salony piękności, 
fizjoterapia, fryzjerstwo, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu 
medycznego .

(111) 348300 (220) 2021 06 10 (210) 530106
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 12
(732) ZanKOWICZ WITaLIJ KOnROaD, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eklips
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 07 .11 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 19 Drogi-materiały do budowy i pokryć .

(111) 348301 (220) 2020 12 04 (210) 521849
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) PeTKOWICZ DaWID, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Findsel
(540) 

(591) zielony, jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 26 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 38 wideokonferencje, telekonferencje, 41 szkolenia, edu-
kacja .

(111) 348302 (220) 2020 12 09 (210) 522005
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) STaLMaCh aRTUR DIS POS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIS POS
(510), (511) 16 materiały drukowane, druki, 20 plansze, stoiska wy-
stawowe i oznakowanie, niemetalowe, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 40 drukowanie reklam, 41 
organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 42 projektowanie 
graficzne, projektowanie mebli .
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(111) 348303 (220) 2020 12 22 (210) 522532
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) OFFICe PLUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) office plus
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 20 meble, a w szczególności meble biurowe, meble me-
talowe, meble szkolne, elementy meblowe, 27 dywany, chodniki 
dywanowe, chodniki [maty], chodniki podłogowe łączące się wza-
jemnie, maty, linoleum, wykładziny podłogowe [dywany], winylowe 
wykładziny podłogowe, wykładziny podłogowe do istniejących pod-
łóg, wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, dekoracyjne an-
typoślizgowe wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, wykładzina 
dywanowa, tapeta, tapety z tworzyw sztucznych, tapety winylowe, 
tapety tekstylne, tapety sufitowe, tapety nietekstylne, tapety z kor-
ka, 37 wyposażanie wnętrz biur, wyposażanie wnętrz pomieszczeń 
firmowych, usługi w  zakresie malowania i  prac dekoratorskich, 42 
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie wnętrz komer-
cyjnych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, usługi architektury wnętrz, usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w  za-
kresie architektury i projektowania wnętrz, doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz .

(111) 348304 (220) 2020 12 22 (210) 522547
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) OKRĘgOWa SPÓłDZIeLnIa MLeCZaRSKa W RaDOMSKU, 
Radomsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Milk Style
(510), (511) 29 mleko, mleko w proszku, masło, śmietany i śmietanki, 
twarogi, twarogi sernikowe, sery, serki, serki wiejskie, maślanki, kefi-
ry, jogurty, desery .

(111) 348305 (220) 2021 01 13 (210) 523104
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) QUanTUM hOLOPeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krasieniec Zakupny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hPa
(540) 

(531) 05 .03 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 35 sprzedaż biorezonatorów i akcesoriów healy, urządzeń 
do Biofeedbacku, 44 usługi medyczne, terapia eeg Biofeedback i bio-
rezonansu usprawniająca funkcjonowanie mózgu, biorezonansowe 
treningi przy pomocy biologicznego sprzężenia zwrotnego wspoma-
ganego komputerowym systemem o  zmianach stanu fizjologiczne-
go, leczenie schorzeń o podłożu psychologicznym i neurologicznym, 
terapia mowy, nadpobudliwości aDhD, komputerowy zapis fal mó-
zgowych w celach medycznych, regulacja i strojenie fal mózgowych 
za pomocą sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem eeg .

(111) 348306 (220) 2021 01 19 (210) 523367
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) FRanCKe MIChał ManUFaKTURa SnU,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManUFaKTURa SnU
(540) 

(591) granatowy
(531) 01 .15 .11, 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 12 .01 .03, 09 .01 .23
(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań, Biurka, Biblioteczki 
[regały na książki], Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka mo-
dułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty 
kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szafki prze-
znaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze 
w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Blok rzeźniczy 
[stolik], Boazeria meblarska, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklo-
ne], gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty szklane, Ka-
napo-tapczany, Kanapy, Kanapy rozkładane, Kartoteki [meble], Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety me-
bli do salonu, Konsole, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole 
[meble], Konsole [meble] do  montażu sprzętu elektronicznego [pulpity 
sterownicze], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], 
Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy na serwis do po-
dawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, komody, Krzesła, Krzesła 
bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła dla biur kreślarskich, Krzesła [fotele] 
biurowe, Krzesła, fotele z  ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, 
ławki, ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na  stale 
z  ławkami, łazienkowe umywalki obudowane szafką, łóżka futonowe 
[meble], łóżka plażowe, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi, 
łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra i  lusterka stojące, Srebrzone 
szkło, Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble dla dzieci, 
Meble dla niemowląt, Meble do pokojów dziecinnych, Meble do przecho-
wywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wyko-
nane z drewna, Meble drewniane, Meble kuchenne, Meble gięte, Meble 
kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne 
z  regulacją wysokości, Meble łączone, Meble łazienkowe, Meble meta-
lowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę do zabudowy, 
Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [pa-
tio], Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykonane 
z drewna, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystosowane 
do układania jedno na drugim, Meble przystosowane do użytku na ze-
wnątrz, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę do zabudowy, Meble 
sypialniane na wymiar do zabudowy, Meble wykonane ze stali, Meble wy-
poczynkowe, Meble zawierające łóżka, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi 
stołowe, Podpórki pod książki, Poduszki na krzesła, Półka na talerze, Półki 
biblioteczne, Półki biurowe, Półki do kartotek [meble], Półki do pisania, 
Półki do  przechowywania [meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki 
na książki, Półki na buty, Półki na żywność, Półki ścienne [meble], Półki 
ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki wiszące [meble], 
Półki z metalu [meble], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna 
pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna poście-
lowa], Przymocowane szafki kuchenne, Regały, Regały do przechowywa-
nia, Regały drewniane [meble], Regały [meble], Regały metalowe, Regały 
metalowe [stojaki z  półkami], Regały metalowe jako systemy półkowe 
[meble], Regały na  gazety, Regały na  rośliny, Regały z  metalu [meble], 
Ruchome biurka, Siedzenia, Skrzynie, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliczki 
na  kolana, Stoliczki pod laptopy, Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, 
Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły do jadalni, 
Stoły do kartotek, Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły 
komputerowe, Stoły [meble], Stoły metalowe, Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do komputerów [meble], Szafki do łazienek, Szafki do przecho-
wywania, Szafki do przechowywania [meble], Szafki do przechowywania 
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przedmiotów, Szafki do przechowywania materiałów, Szafki do sypialni, 
Szafki do  toalet, Szafki kuchenne, Szafki łazienkowe, Szafki łazienkowe 
z umywalkami, Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki metalowe [meble], 
Szafki na bagaż, Szafki na buty, Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki pod 
zlewem, Szafy, Szafki z  lustrami, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szuflady, 
Szuflady [części mebli], Taborety, Tapczany wykonane z  drewna, Ramy, 
Ramy do łóżek, Oprawy do obrazów [ramy], Drewniane ramy do obrazów, 
Ramy do obrazów, Metalowe ramy do obrazów, Listwy na ramy do obra-
zów, Ramy do obrazów i zdjęć, Ramy skórzane do obrazów i zdjęć, Ramy 
do obrazów z materiałów niemetalowych, Ramy do obrazów z metali szla-
chetnych, Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Rzeźbione ramy do obra-
zów i zdjęć, Ramy do obrazów i zdjęć [nie z metali szlachetnych], Kwietniki 
[meble], Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże do łóżek metalowe, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, Przeprowa-
dzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej 
wyrobów ogrodniczych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informa-
cje na temat sprzedaży produktów, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie mebli, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej 
online w  zakresie mebli, 42 Projektowanie mebli, Projektowanie mebli 
biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Doradztwo 
w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Usługi 
projektowania mebli, Planowanie projektu, Doradztwo projektowe, Pro-
jektowanie modeli, Projektowanie form, Projektowanie wzorów, Projek-
towanie domów, Projektowanie umeblowania, Projektowanie łazienek, 
Projektowanie kuchni, Projektowanie wizualne, Przygotowywanie pro-
jektu architektonicznego, Ocena projektu produktu, Opracowywanie 
projektów technicznych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi projek-
towania architektonicznego, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi 
w zakresie projektowania, Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi 
projektowania wnętrz budynków, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projek-
towania wnętrz, Usługi architektury wnętrz, Doradztwo związane z wy-
borem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Usługi w  zakresie 
projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie .

(111) 348307 (220) 2021 01 27 (210) 523767
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) gRODnO SPÓłKa aKCyJna, Michałów-grabina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRODnO
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych .

(111) 348308 (220) 2021 01 30 (210) 523845
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) MenUa PL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Menua .pl
(540) 

(591) czarny, szary, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 06 .01 .04
(510), (511) 13 Pistolety pneumatyczne [wiatrówki], Wiatrówki, Śruci-
ny do wiatrówek .

(111) 348309 (220) 2021 01 29 (210) 523954
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) TVn SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(553) (znak ruchomy)
(540) dzień dobry tvn
(591) biały, czarny, żółty
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma-
cie elektronicznym, w  zapisie cyfrowym, w  wersji przystosowanej 
do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, w  odtwarzaczach 
CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, Inte-
raktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, Urządzenia do nagry-
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajniki sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i  radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy-
gnału, Urządzenia do  odkodowywania zakodowanego sygnału 
zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar-
nej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapi-
sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór 
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), Programy 
komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające użytkownikom 
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych ka-
nałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, 
konkursów, przystosowane do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym 
jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi in-
teraktywnej telewizji, Urządzenia do  zapisu audio i  video w  postaci 
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisy-
wania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wi-
deo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefonicz-
ne, Monitory, Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w sys-
temie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie rekla-
my: organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, te-
lewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo-
wych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, Pozyskiwanie i  przekazywanie informacji o  działalności 
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Spo-
rządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlo-
wej, Usługi prowadzenia sklepu i  hurtowni wielobranżowej, sklepu 
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: progra-
mów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obra-
zu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  formacie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisa-
nych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych 
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwa-
rzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury 
służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sa-
telitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele-
wizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń 
do  odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder 
i  interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i  nagrywarkę do  zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów 
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, 
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki 
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek sa-
moprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
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długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy kompu-
terowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżo-
wa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, 
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i ba-
lony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki 
i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików mu-
zycznych, ołówki, opakowania na  napoje, organizery, otwieracze 
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, pa-
rawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, 
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skó-
rzane, termosy, torby i  torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i por-
celany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi tele-
komunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszech-
nianie informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z  interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji 
telewizyjnej i  radiowej, obsługi przekazu dźwięku i  obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i  in-
formacji za  pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne-
go, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne sperso-
nalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidu-
alnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od  abonenta do  operatora w  celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywa-
nia zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klien-
ta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży de-
talicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z  klientem, 
Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spo-
śród wielu programów i  inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki i  konkursów, Usługi dostarczania 
informacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostę-
pu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsul-
tacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu 
do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektro-
nicznej, Organizacja i  przekazywanie serwisów internetowych www, 
Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Interne-
cie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbio-
rów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i  nadawania sygnału telewizyjnego i  radiowego, odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału 
cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci Lan-przesy-
łanie danych z  i  do  sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do kra-
jowych i międzynarodowych serwisów I portali internetowych, Usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edu-
kacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie 
dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-
-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzę-
tu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie infor-
macji o  rozrywce, edukacji programach radiowych i  telewizyjnych, 
imprezach sportowych, Usług automatycznego zapisywania progra-
mów telewizyjnych zgodnie z  preferencjami odbiorców i  następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarcza-
nia muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elek-
tronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 

czasopism, gazet w  formie elektronicznej, udostępnianie ich  w  sieci 
internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji te-
lewizyjnej i  filmowej, 42 Opracowywanie i  wdrażanie programów 
komputerowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, infor-
macyjne i  rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie usług me-
dialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opra-
cowywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek in-
ternetowych (wynajem komputerów), hosting i administracja serwe-
rów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych .

(111) 348310 (220) 2021 02 03 (210) 524106
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) FUnDaCJa TaRg PIeTRUSZKOWy, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TaRg PIeTRUSZKOWy
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, usługi pośred-
nictwa w  handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i  sprzedawców towarów i  usług, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, wypożyczanie stoisk handlowych .

(111) 348311 (220) 2021 02 05 (210) 524254
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) BIeŃKOWSKI JaROSłaW ROBOTangenS, Sierpc (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niemięso wegański garmaż na Powiślu
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 30 Bezmięsne wędliny, kiełbasy, sosy, smarowidła, pasz-
tety, 35 Sprzedaż produktów wegańskich i wegetariańskich .

(111) 348312 (220) 2021 02 05 (210) 524265
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) CeDC InTeRnaTIOnaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a .D . 1891 SOPLICa
(540) 

(591) beżowy, ciemnobrązowy, czerwony, jasnobrązowy, zielony, złoty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 05 .07 .16, 25 .01 .15, 07 .01 .01, 
07 .01 .08, 19 .07 .01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .
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(111) 348313 (220) 2021 02 08 (210) 524279
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) FRĄCKOWIaK MałgORZaTa, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOSIa aMaRO ga
(540) 

(531) 08 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .11 .02
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery .

(111) 348314 (220) 2021 02 10 (210) 524353
(151) 2021 11 10 (441) 2021 03 08
(732) ROManIUK MyKhaILO, Iwano-Frankiwsk (Ua)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  R P ROManIUK & PaRTneRS LaW FIRM
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi prawne związane z  prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z two-
rzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne związane z  negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, 
Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytu-
łu własności [usługi prawne], Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
informacji prawnej .

(111) 348315 (220) 2021 02 08 (210) 524367
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 02
(732) ZIenTaL eRneST FIRMa hanDLOWO-USłUgOWa  
TeCh-DIaM, Miedźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeCh-DIaM
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 17 .02 .01, 17 .02 .02, 17 .02 .04, 26 .05 .01, 
26 .05 .04, 26 .05 .10
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziemnych, Maszy-
ny budowlane, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące, Maszy-
ny do budowy dróg, elektryczne piły do cięcia chodników, Ubijarki, 
Urządzenia do przenoszenia i  transportu, Piły [maszyny], Piły o na-
pędzie innym niż ręczny, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Brzeszczoty 
do pił tarczowych, Tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], Tarcze tnące 
do użytku jako części maszyn, Ostrza [części maszyn], Wiertarki i czę-
ści do nich, Diamentowe wiertła do maszyn, Tnące narzędzia diamen-
towe do maszyn, Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektryczny-
mi, Wiertła do maszyn, Wiertła do wiertarek elektrycznych, narzędzia 
z węglika spiekanego [maszyny], Maszyny do cięcia kamienia, Maszy-
ny do  cięcia, Maszyny do  walcowania dróg, Maszyny budowlane, 
Maszyny do  zagęszczania gruntu, Maszyny do  przenoszenia ziemi, 
Młotki [części maszyn], narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, 9 Maski ochronne, Plandeki ochronne, 

Odblaskowe kamizelki ochronne, Osłony ochronne na twarz dla ro-
botników, nakrycia głowy w  postaci kasków ochronnych, Obuwie 
ochronne, gogle ochronne, Ochronne okulary, Ochronne nakrycia 
głowy, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, 
Urządzenia zabezpieczające i  ochronne, Ochraniacze zabezpiecza-
jące ciało przed urazami, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do  ochrony układu oddechowego, Okulary spawalnicze, Rękawice 
do  ochrony przed wypadkami lub urazami, 35 handlowe informa-
cje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośred-
nictwa w  handlu, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 
Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: narzędzia 
ręczne, narzędzia do budowy i układania dróg i chodników, maszyny 
i urządzenia rolnicze lub do robót ziemnych, maszyny i urządzenia 
budowlane zamiatające, maszyny i urządzenia czyszczące lub myją-
ce, maszyny i urządzenia oraz sprzęt do budowy dróg i chodników, 
maszyny i  urządzenia do  cięcia i  szlifowania oraz wiercenia, tarcze 
do  cięcia i  szlifowania, wiertła, elementy tarcz do  cięcia i  szlifowa-
nia oraz wierteł, części i elementy do wyżej wymienionych maszyn 
i urządzeń, młotki w tym miękkie, młoty, towary i odzież do ochrony 
ciała przed wypadkami i urazami, artykuły BhP .

(111) 348316 (220) 2021 03 02 (210) 525479
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) KOSCIUSChKO gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSCIUSChKO
(540) 

(531) 24 .01 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Perfumy, Wody toaletowe, Wody kolońskie, Wody 
perfumowane, Żele i  sole do  kąpieli i  pod prysznic nie  do  użytku 
medycznego, Mydła toaletowe, Dezodoranty do  ciała, Kosmetyki, 
Kremy, Mleczka, Żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, preparaty do pie-
lęgnacji przeciwsłonecznej, Preparaty do makijażu, Szampony, Pianki 
i balsamy do układania i pielęgnacji włosów, Lakiery do włosów, Pre-
paraty do  farbowania i  dekoloryzacji włosów, Preparaty do  trwałej 
ondulacji i do skręcania włosów, Olejki eteryczne do użytku osobi-
stego, Mydła, Środki czyszczące do  celów gospodarstwa domowe-
go, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Dezodoranty i antyper-
spiranty, Preparaty do włosów, Szampony i kremy do włosów, Farby 
do  włosów, Środki do  układania włosów, niemedyczne preparaty 
toaletowe, Preparaty do  kąpieli i  pod prysznic, preparaty do  pielę-
gnacji skóry, Olejki, kremy do skóry, Preparaty do golenia, Prepara-
ty do  użycia przed i  po  goleniu, Preparaty do  depilacji, Preparaty 
do  opalania oraz preparaty chroniące przed promieniowaniem ul-
trafioletowym, Produkty do makijażu i demakijażu, Wazelina kosme-
tyczna, Preparaty do pielęgnacji ust, Wata do celów kosmetycznych, 
Patyczki higieniczne do celów kosmetycznych, Chusteczki, płatki lub 
ściereczki nasączone lub nawilżane płynami do higieny osobistej i/
lub kosmetycznymi, Maseczki kosmetyczne, zestawy do pielęgnacji 
twarzy, aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toale-
towe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia wło-
sów, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do samoopalania, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 21 grzebienie, etui na grzebienie, 
grzebienie elektryczne, etui na  grzebienie elektryczne, grzebienie 
dla zwierząt, Urządzenia dezodoryzujące do  użytku osobistego, 
grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, Kosmetyczki 
na  przybory toaletowe, Przybory kosmetyczne, Pędzle do  golenia, 
Stojaki na pędzle do golenia, Spryskiwacze toaletowe, Przybory to-
aletowe, gąbki toaletowe, waciki czyszczące, 44 Salony fryzjerskie, 
salony piękności, tatuowanie, usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i/Iub zwierząt .
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(111) 348317 (220) 2021 03 08 (210) 525717
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) CenTRUM BaDaŃ I InnOWaCJI PRO-aKaDeMIa, 
Konstantynów łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProKoko
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 348318 (220) 2021 03 08 (210) 525733
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) SłODCZyK RaFał, Wymysłów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, zielony, czarny
(531) 03 .01 .08, 29 .01 .14
(510), (511) 28 Zabawki dla dzieci takie jak: ozdoby choinkowe(z wy-
jątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy), ozdoby wielkanocne, 
modele pojazdów do składania o zmniejszonej skali takich jak samo-
lociki, samochodziki, czołgi, domki dla lalek, łóżka dla lalek, kołyski 
dla lalek kontuary, figurki do zabawy .

(111) 348319 (220) 2021 03 08 (210) 525752
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 19
(732) SInORaCKI MIłOSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fly-Desk .com
(540) 

(591) czarny, niebieski, żółty, biały
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 20 Biurka, Biurka modułowe, Biurka z regulacją wysoko-
ści, Korytka do kabli z materiałów niemetalowych (inne niż elektrycz-
ne], Meble biurowe, Mocowania, konektory i uchwyty do kabli, nie-
metalowe, Moduły biurkowe, Opaski spinające do  kabli, Przenośne 
ścianki biurowe, Przenośne biurka, Pulpity [biurka] do pracy w pozy-
cji stojącej, Ruchome biurka, Sprzęt biurowy [meble], Stojaki na biur-
ka, Stoły biurowe .

(111) 348320 (220) 2021 03 11 (210) 525988
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) WaSILUK KaMILa TRICLInIUM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .04
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów kosmetycznych do  pielęgnacji 
urody, 44 Manicure, salony piękności, pedicure, usługi kosmetyczne .

(111) 348321 (220) 2021 03 12 (210) 526074
(151) 2021 11 24 (441) 2021 05 10
(732) WyDaWnICTWO eDIPReSSe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grey BOOK
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Magnetyczne i  optyczne nośniki danych, Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, Publikacje tekstowe, dźwiękowe i ob-
razowe utrwalone na  nośnikach danych, Publikacje ładowalne w  po-
staci elektronicznej z  Internetu, Publikacje w  postaci elektronicznej 
do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek, 
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje 
drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje 
drukowane w  postaci zapisanej na  nośnikach optycznych i  magne-
tycznych, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki w  formacie cyfro-
wym do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 
Kasety, Płyty, Pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mobilne, Programy 
i  oprogramowanie do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, apli-
kacje, oprogramowanie i  programy komputerowe do  przetwarzania 
i  edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i  dźwięku, Oprogramo-
wanie komputerowe stosowane w  dziedzinie elektronicznej działal-
ności wydawniczej, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe 
do pobrania, Czytniki książek cyfrowych, Komputerowe bazy danych, 
Interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, Oprogramowanie 
umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożli-
wiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o pro-
duktach i  usługach konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiające 
przeglądanie i  zamieszczanie recenzji, rekomendacji i  rankingów 
produktów i usług osób trzecich, 16 Materiały drukowane, Publikacje 
drukowane, gazety, Dzienniki, Periodyki, magazyny, Czasopisma dru-
kowane, Książki, Serie książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, Formu-
larze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Plany, naklejki, nalepki, 
Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opakowania książek, Opra-
wy książek, Papier do owijania książek, Podpórki do książek, Zakładki 
do  książek, Plakaty, Prospekty, Rysunki, Skorowidze, Koperty, Kartki 
okolicznościowe, Bilety i  kupony papierowe, Torby papierowe, Torby 
na prezenty, Torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, Biu-
rowe i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, Długopisy i pióra, Ołówki, Podstawki, pojemniki, 
stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, Materiały instruktażowe, 
szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 Usługi klubów 
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi zwią-
zane ze sprzedażą artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, 
czasopism, magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, 
map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia i  zarzą-
dzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i  systematyzowania da-
nych i informacji do komputerowych baz danych, Usługi kompilacji, ak-
tualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach 
danych, Usługi wyszukiwania danych i  informacji w  komputerowych 
bazach danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Katalogowanie informacji o  towarach i  usługach, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi rejestracji, 
transkrypcji, składu, kompilacji i  systematyzacji informacji tekstowej 
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na  towary i  usługi przez korzystanie 
z rabatów, Usługi w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii 
publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz książek osobom 
trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, czasopism oraz książek 
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dla osób trzecich, Usługi współpracy z  blogerami, Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 
Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, Zapew-
nianie dostępu do platform i portali w Internecie, Umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, 
filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi udostępnia-
nia portali internetowych o książkach i literaturze, zawierających opinie 
i recenzje książek oraz oceny czytelników, Usługi udostępniania portali 
internetowych związanych z kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książ-
kami, Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi udostęp-
niania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Usługi udostępniania komputerowych 
baz danych, Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Usługi ogło-
szeń elektronicznych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Usługi w zakresie przekierowywania do stron interne-
towych, Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi poczty 
elektronicznej, Transmisja programów telewizyjnych i radiowych, Prze-
kazywanie on-line kartek z życzeniami, Wymiana danych elektronicz-
nych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
książkowe i  Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych 
i  nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania 
książek i audiobooków, Usługi wydawania czasopism, gazet, magazy-
nów, dzienników, periodyków, w tym w formie elektronicznej i w Inter-
necie, Usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów druko-
wanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania książek, Usługi 
w  zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie elektronicznej 
i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kultu-
ralnych, Organizowanie warsztatów szkoleniowych, Wypożyczanie 
gazet, czasopism, magazynów i  książek, Usługi bibliotek elektronicz-
nych, Usługi w  zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania 
i  prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych 
i  sportowych, Organizowanie i  prowadzenie konkursów, konferencji, 
kongresów, wystaw i  targów w  celach rozrywkowych, edukacyjnych 
i  dobroczynnych, organizowanie i  prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i  koncertów, wydarzeń 
i  kampanii społecznych w  celach edukacyjnych i  rozrywkowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, Organizowanie i pro-
wadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, Przyznawanie 
nagród w  dziedzinie literatury, Usługi pisania blogów, Publikowanie 
recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja nagrań 
audio i video, Produkcja multimedialna, Realizacja nagrań audiowizu-
alnych, Usługi fotograficzne, Fotografika artystyczna, Usługi fotore-
portaży, Usługi reporterskie, Usługi informacji o  edukacji, imprezach 
rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, 
wypoczynku i  rekreacji, Usługi związane z  rozrywką, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usługi dorad-
cze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 348322 (220) 2021 03 16 (210) 526166
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) ePROSUMenT SPÓłKa aKCyJna, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument
(540) 

(591) czarny, jasnozielony, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .09
(510), (511) 4 energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych i wiatra-
ków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki drzewne, pod-
pałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje 

wody pitnej, instalacje centralnego ogrzewania gorącą wodą, kotły 
grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wan-
ny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 
Instalacja i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i  naprawa 
paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, doradztwo inżynie-
ryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych i wiatraków .

(111) 348323 (220) 2021 03 17 (210) 526167
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) DIaSPOLIS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kruszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunme
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy
(531) 01 .03 .02, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 29 gotowe posiłki, żywność preparowana i przekąski sło-
ne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne .

(111) 348324 (220) 2021 03 16 (210) 526170
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) ePROSUMenT SPÓłKa aKCyJna, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument BIZneS
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, jasnozielony
(531) 01 .15 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 4 energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych i wiatra-
ków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki drzewne, pod-
pałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje 
wody pitnej, instalacje centralnego ogrzewania gorącą wodą, kotły 
grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wan-
ny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 
Instalacja i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i  naprawa 
paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, doradztwo inżynie-
ryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych i wiatraków .

(111) 348325 (220) 2021 03 25 (210) 526729
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) KOWaLSKI DaMIan eLeKTROBUD, Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLeKTROBUD
(540) 

(591) niebieski, żółty, granatowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 01 .15 .03, 13 .01 .17
(510), (511) 37 Usługi w  zakresie wykonywania robót elektrycznych, 
robót instalacyjnych, robót budowlanych w  tym robót budowlanych 
związanych ze  wznoszeniem budynków mieszkalnych i  niemieszkal-
nych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
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cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych, wykony-
wanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, rozbiórka i burze-
nie obiektów, przygotowanie terenu pod budowę, doradztwo w zakresie 
usług: elektrycznych, budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, 
naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu 
użytku domowego i ogrodniczego, serwis urządzeń, pojazdów i maszyn .

(111) 348326 (220) 2021 03 26 (210) 526796
(151) 2021 09 07 (441) 2021 05 04
(732) OWLIe SPÓłKa aKCyJna, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zooapteka .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .13 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 5 Obroże przeciw pchłom, Mineralne suplementy diety 
dla zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, 35 Dostarczanie informa-
cji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi w za-
kresie zamówień online, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  preparatami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  paszą dla zwierząt, Usługi prze-
twarzania danych online, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych .

(111) 348327 (220) 2021 03 26 (210) 526797
(151) 2021 09 07 (441) 2021 05 04
(732) BODyTeC20 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kurdowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BodyTec20 Trening Personalny
(540) 

(591) biały, granatowy, różowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .17
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, gimnastyka [instruktaż], Kluby zdro-
wia [poprawianie kondycji], Wypożyczanie sprzętu sportowego, Im-
prezy sportowe .

(111) 348328 (220) 2021 03 29 (210) 526953
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) gK ePB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gK ePB
(540) 

(591) biały, granat, niebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 37 Budowa elektrowni, Budowa elektrowni wiatrowych, 
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Montaż i  konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, 
Demontaż linii wysokiego napięcia, Budowa elektrowni fotowol-
taicznych, Budowa linii kablowych i  napowietrznych Sn, 41 Usługi 
szkoleniowe i  edukacyjne związane z  BhP, 42 Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi projektowe i dorad-
cze w zakresie energetyki .

(111) 348329 (220) 2021 02 24 (210) 525233
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) Bauer Radio Limited, Peterborough (gB)
(540) (znak słowny)
(540) BaUeR aUDIOSTReaM
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi zarządzania, usługi organi-
zowania i administrowania działalnością gospodarczą, Usługi biuro-
we, Usługi marketingowe, reklamowe i  promocyjne, Usługi marke-
tingu ukierunkowanego, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
badań rynkowych, Usługi udostępniania przestrzeni reklamowej 
sprzedawcom towarów i usług za pośrednictwem centralnej strony 
internetowej, Usługi zamieszczania reklam online dla sprzedawców 
towarów i/lub usług, Usługi udostępniania pakietów reklamowych 
online [sprzedaż], w  tym zasobów reklamowych, wyświetleń rekla-
mowych, kampanii, przestrzeni reklamowej i  tworzenia reklam dla 
sprzedawców towarów i/lub usług, Usługi udostępniania przestrze-
ni reklamowej online do wyboru przez sprzedawców towarów-i/lub 
usług, Usługi udostępniania strategii reklamowej online sprzedaw-
com towarów i/lub usług, w tym analiza badań reklamowych, Promo-
wanie interesów dostawców reklam w dziedzinie reklamy online i in-
teraktywnej, w tym dla wydawców i właścicieli platform cyfrowych, 
Umieszczanie, rozpowszechnianie, śledzenie, mierzenie i kierowanie 
reklam dla osób trzecich za  pośrednictwem sieci komputerowych, 
Usługi dostarczania reklamy docelowej i przestrzeni reklamowej dla 
osób trzecich w oparciu o informacje konsumenckie, Usługi marke-
tingu strategicznego, w  szczególności specjalizującego się w  wy-
korzystaniu modeli analitycznych i  statystycznych do  zrozumienia 
i przewidywania trendów konsumenckich, biznesowych i rynkowych 
za pośrednictwem platform cyfrowych, 38 Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi nadawcze, Usługi emisji dźwięku, Usługi transmisji wideo, 
Usługi transmisji radiowej, Usługi transmisji internetowej, Usługi 
łączności cyfrowej, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi cyfrowej trans-
misji danych przez internet, Usługi nadawania reklam, Usługi emisji 
reklam za  pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi transmisji audio 
i  wideo świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi transmisji 
cyfrowej audycji audio i  wideo za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Usługi transmisji programów reklamowych i komuni-
katów reklamowych w mediach za pośrednictwem cyfrowych sieci 
komunikacyjnych, 41 Usługi edukacyjne, Usługi organizacji szkoleń, 
Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe i  kulturalne, Usługi rozrywko-
we, Usługi produkcji, prezentacji, dystrybucji, rozpowszechniania, 
tworzenia sieci i  wypożyczania programów radiowych i  telewizyj-
nych oraz nagrań muzycznych, dźwiękowych i  wideo, Usługi udo-
stępniania niepobieralnych programów radiowych, programów 
telewizyjnych, wideo, dźwięku, obrazów lub danych przez internet 
lub inne sieci komunikacyjne, Usługi udostępniania publikacji elek-
tronicznych on-line, Usługi udostępniania nagranej muzyki i wideo 
do pobrania za opłatą lub w ramach wykupionej subskrypcji przez in-
ternet, Usługi organizacji konkursów, koncertów i pokazów na żywo, 
Usługi klubowe [rozrywka], Usługi didżejów, Usługi udostępniania 
gier online z  sieci komputerowej, Usługi prezentacji przedstawień 
na żywo, Usługi komponowania muzyki, Usługi konsultacyjne, infor-
macyjne i doradcze związane z ww . usługami .

(111) 348330 (220) 2021 05 07 (210) 528650
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) eIB SPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eIB
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(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, Doradztwo w  za-
kresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i  usług, Komputerowe bazy danych, negocjowanie i  roz-
liczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, 36 Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, Udostępnianie informacji o  ubezpieczeniach, Wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, 41 Organizowanie i  prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie zawodów 
sportowych, Przekazywanie know-how [szkolenia] .

(111) 348331 (220) 2021 05 06 (210) 528559
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) OChOCKa anna, Ścinawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MROWISKO
(510), (511) 41 Lunaparki, Parki rozrywki, Bawialnie dla dzieci, Cen-
tra zabaw dla dzieci, Realizacja spektakli, Rozrywka, Udostępnianie 
obiektów i urządzeń sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowe-
go, Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, Wypożyczanie zabawek, 
Usługi artystów teatralnych, edukacja, Pozaszkolna edukacja arty-
styczna, Wystawianie przedstawień artystycznych, Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], nauczanie, Organizowanie i prowadzenia 
warsztatów [szkolenia], Wystawianie spektakli, Organizacja rozrywki 
na  imprezy urodzinowe, Organizacja imprez dla dzieci, Organizacja 
przyjęć dla dzieci .

(111) 348332 (220) 2021 05 07 (210) 528568
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) novartis ag, Bazylea (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) BILaRgIn
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki przeciwhi-
staminowe .

(111) 348333 (220) 2021 05 07 (210) 528649
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 12
(732) DInO POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIFI
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .24
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batony, po-
mady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, Czekolada, wyroby cze-
koladowe, wyroby na  bazie czekolady, napoje na  bazie czekolady, 
marcepan, wyroby na bazie kakao, Owoce suszone w polewie cze-
koladowej, Wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, herbatniki, biszkopty, 
krakersy, paluszki zbożowe, wafle, wafelki, pierniki, Przekąski zbożo-
we, przekąski ryżowe .

(111) 348334 (220) 2021 05 07 (210) 528656
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 12

(732) LOCO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO ReaL eSTaTe
(540) 

(591) granatowy, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, agencje 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami komercyjnymi, wynajem powierzchni komercyjnych, 
wynajem powierzchni usługowych .

(111) 348335 (220) 2021 05 08 (210) 528714
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) 40MS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yOU Can FLy
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 02 .03 .23, 01 .15 .24, 24 .17 .02, 26 .02 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 elektroniczne czujniki pomiarowe, gogle do  celów 
sportowych, Kombinezony ochronne dla lotników, Ochraniacze gło-
wy do  uprawiania sportu, Ochraniacze na  oczy, Ochraniacze twarzy 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochronne kaski sportowe, 
Ochronne maski na  twarz do  kasków ochronnych, Okulary ochron-
ne do  uprawiania sportu, Sportowe symulatory treningowe, Sprzęt 
do prób w locie, Systemy komunikacyjne do kasków, Tunele aerodyna-
miczne, 25 Bandany, Bielizna termoaktywna, Bluzki, Bluzy sportowe, 
Body [odzież] Buty na rzepy, Buty sportowe, Chustki na głowę, Czapki 
[nakrycia głowy], Daszki jako nakrycia głowy, Funkcjonalne koszulki ter-
moaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, getry, Kamizelki, 
Kapelusze Kombinezony do latania, Kombinezony [odzież], Kominiarki, 
Komplety sportowe, Koszule sportowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
z krótkim rękawem, Kurtki, Legginsy, Odzież o termoizolacyjnych wła-
ściwościach, Opaski na głowę, Opaski przeciwpotne, Paski, Podkoszulki, 
Polary, Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Stroje sportowe, Swe-
try, Szaliki, Szorty, Trykoty [ubrania], Wstawki do trykotów [części odzie-
ży], 35 Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Reklama, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, 41 Biura rezerwacji w zakresie 
rozrywki, Centra rozrywki, Dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, 
Fotografia, Instrukcje w  zakresie gimnastyki, Instruktaż w  zakresie la-
tania, Instruktaż w  zakresie treningu kondycyjnego, Kultura fizyczna, 
nauka aerial fitness, Obozy sportowe, Obsługa obiektów sportowych, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
szkoleń, Organizowanie konkursów, Organizowanie pokazów na żywo, 
Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwowanie obiektów sportowych, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Świadcze-
nie usług w  dziedzinie rekreacji, Szkolenia sportowe, Udostępnianie 
informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu trenin-
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gowego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego, Wynajem 
sprzętu sportowego, Wynajmowanie obiektów sportowy  .

(111) 348336 (220) 2021 05 10 (210) 528716
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 12
(732) ORIa MagIC hOUSe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORIa MagIC hOUSe
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i  rozrywkowe, Kon-
certy muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Pokazy w  celach kulturalnych, szkoleniowych lub edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  pokazywania filmów, wido-
wisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Warsz-
taty w  celach szkoleniowych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub kul-
turalnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi 
rozrywkowe, Organizowanie i  obsługa eventów, 43 Usługi restau-
racyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi barowe, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi 
zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafe-
terie [bufety], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wy-
stawy i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności .

(111) 348337 (220) 2021 05 10 (210) 528717
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 12
(732) ORIa MagIC hOUSe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .09, 26 .02 .03
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i  rozrywkowe, Kon-
certy muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Pokazy w  celach kulturalnych, szkoleniowych lub edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  pokazywania filmów, wido-
wisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Warsz-
taty w  celach szkoleniowych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub kul-
turalnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi 
rozrywkowe, Organizowanie i  obsługa eventów, 43 Usługi restau-
racyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi barowe, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi 
zaopatrzenia w  żywność I  napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafe-
terie [bufety], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wy-
stawy i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności .

(111) 348338 (220) 2021 04 20 (210) 527906
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) DOJKa łUKaSZ, Dąbrowa Tarnowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xtreme Fitness
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy die-
ty, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Tabletki 

wspomagające odchudzanie, Mineralne suplementy diety, Suplementy 
diety dla sportowców, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, 25 Obuwie sportowe, Kurtki sportowe, Szorty spor-
towe, Spodnie sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze sportowe, Rajstopy 
sportowe, Staniki sportowe, Znaczniki [narzutki] sportowe, Skarpetki 
dla sportowców, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
Obuwie do uprawiania sportów, Stroje do sportów walki, Kurtki spor-
towe do rozgrzewki, Topy sportowe do rozgrzewki, Kurtki jako odzież 
sportowa, Bluzy sportowe z kapturem, Czapki i czapeczki sportowe, Ko-
szule sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sportowe pochłaniające 
wilgoć, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Buty treningowe 
(obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Odzież w stylu 
sportowym, Stroje dla sędziów sportowych, Szorty z  ochraniaczami 
do użytku sportowego, Koszulki sportowe z krótkim rękawem, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Sportowe nakrycia głowy [inne niż ka-
ski], Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Koszule z ochrania-
czami do użytku sportowego, Skarpetki sportowe, Spodnie z ochrania-
czami do użytku sportowego, Podkoszulki sportowe, Odzież sportowa, 
Komplety sportowe, Bluzy sportowe, Czapki sportowe, Buty sportowe, 
28 Dyski sportowe, ekspandery [ćwiczenia], hantle, Kalafonia używana 
przez sportowców, Maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, Ochrania-
cze [części strojów sportowych], Pasy do podnoszenia ciężarów [artyku-
ły sportowe], Pasy na talię, do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, Rękawice bokserskie, Stacjonarne rowery treningowe, Worki 
treningowe, 32 napoje proteinowe, napoje energetyzujące, napoje 
izotoniczne, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro-
teinami, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 Usługi relacji 
z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń spor-
towych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi menedżerskie dla sportowców, 36 
Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charyta-
tywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, Sponsorowanie działalności sportowej, Pozyskiwanie 
finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 
41 Usługi organizowania zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi sportowe, 
Sędziowanie sportowe, Obozy sportowe, Szkolenie sportowe, edukacja 
sportowa, Sport i fitness, Produkcja imprez sportowych, Usługi klubów 
sportowych, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia zawodników 
sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Przeprowadzanie imprez sportowych, Wynajem sprzętu sportowego 
i  obiektów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Sędziowanie 
na  imprezach sportowych, Usługi trenerskie z  zakresu sportu, Usługi 
wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych, Orga-
nizowanie obozów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Kul-
tura fizyczna, Kursy boksu, Prowadzenie zajęć fitness, Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Doradztwo zawodowe, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego .

(111) 348339 (220) 2021 04 19 (210) 527908
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) KSIĄŻĘCa TRaDyCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SInCe 2009 PSZCZyŃSKa Tradycja MIODULa RegIOnaL 
PRODUCT OF PSZCZyna, POLanD
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(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, czarny, czerwony, 
szary, złoty, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 06 .07 .02, 07 .01 .01, 07 .01 .17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, likiery, 
wina, wina musujące, nalewki, miody pitne .

(111) 348340 (220) 2021 04 20 (210) 527950
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) PhaRMa-C-FOOD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZTeRy PORy ROKU Domowe Laboratorium
(540) 

(591) czarny, srebrny
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne, półprodukt oraz ekstrakty środ-
ków naturalnych do samodzielnego przygotowywania kosmetyków, 
3 Kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetycz-
ne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody kolońskie, wody toaletowe, 
kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia 
włosów, lakiery do  paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do  wło-
sów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryj-
ne, perfumy, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki, 
żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole wspo-
magające wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, 
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji 
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy 
do  rąk, sztuczne paznokcie, tusze do  rzęs, zmywacze do  paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne .

(111) 348341 (220) 2021 04 20 (210) 527974
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) TeLeWIZJa POLSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(531) 26 .01 .12
(510), (511) 16 Publikacje, gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 
Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Mate-
riały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby 
z papieru, Wyroby z  tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Do-
radztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, analizy gospodar-
cze, administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organi-
zacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
Informacja o  działalności gospodarcze],handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Or-
ganizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji re-
klamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja 
towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie po-
wierzchni na  cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w  środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie infor-
macji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, Sprze-
daż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektron la-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegają-
ca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, Doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Pośrednictwo 
w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania I zapewniania dostępu do usług 
medycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
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ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finan-
sowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa 
bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednic-
twa w  zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośred-
nictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieru-
chomości i  majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie infor-
macji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprze-
wodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 
do  globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do internetu, Usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, nada-
wanie i  transmisja programów radiowych, nadawanie i  transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje informa-
cyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o po-
łożeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, Kształcenie, edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydaw-
nicze, elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektron lanych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja na-

grań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi 
w  zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi w  zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i tele-
wizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 
Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wy-
pożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, 
Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów ra-
diowych, gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, 
w  tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług  .

(111) 348342 (220) 2021 04 23 (210) 528120
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 21
(732) SKLeP gÓRSKI TaTeRnIK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taternik-sklep .pl
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 06 .01 .04, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i przez internet odzieży, obuwia, 
sprzętu sportowego, w  tym turystycznego, biwakowego i  wspi-
naczkowego oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu do prac 
na wysokości .

(111) 348343 (220) 2021 04 27 (210) 528157
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) aWaKen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aWaKen
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi agencji marketingo-
wych, Planowanie strategii marketingowych, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Marketing internetowy, Promocja, reklama i  mar-
keting stron internetowych on-line, Usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla 
producentów, Marketing dotyczący promocji, Doradztwo w  zakre-
sie marketingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe w zakre-
sie marketingu internetowego .

(111) 348344 (220) 2021 04 28 (210) 528255
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
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(732) PReSSCOM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBIeXPeRT
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Badanie rynku i opinii publicznej, badania i poszuki-
wania statystyczne, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi wyszukiwania w komputerowych bazach danych, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie dotyczącym pro-
wadzenia działalności gospodarczej, wycena działalności handlowej, 
pozyskiwanie danych do baz danych, prowadzenie i systematyzowa-
nie komputerowych baz danych, reklama, w tym reklama prasowa, 
radiowa, telewizyjna, publikowanie i obróbka tekstów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechniane ogłoszeń 
reklamowych, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, pomoc 
przy organizowaniu, zarządzaniu i  prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych, prognozowanie ekonomiczne, orga-
nizowanie kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej, 
prowadzenie i  dostarczanie informacji o  firmach, usługi w  zakresie 
marketingu i  prezentacji, nauczanie, szkolenia, specjalistyczne kur-
sy, seminaria i konferencje w zakresie reklamy i marketingu, badania 
biznesowe, doradztwo w  prowadzeniu działalności gospodarczej 
w  zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korpora-
cyjnej, usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo w  kontaktach 
ze  sobą potencjalnych inwestorów i  przedsiębiorców, potrzebują-
cych wsparcia finansowego, usługi public relations, usługi wywia-
du rynkowego, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, zarządzanie w  zakresie zamó-
wień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, audyt biznesowy, badania rynkowe, doradztwo w  zakresie 
strategii komunikacyjnych public relations, reklama i  doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, marketing ukierunkowany, ne-
gocjowanie umów biznesowych, optymalizacja stron internetowych, 
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarcza, 
poszukiwania dotyczące patronatu, prezentowanie produktów 
w  mediach w  celu sprzedaży detalicznej, zestawienia statystyczne, 
telemarketing, 38 Prowadzenie agencji informacyjnych dostarcza-
jących aktualne informacje, usługi w zakresie przesyłania informacji 
tekstowych i obrazowych przy użyciu internetu i intranetu, łączność 
komputerowa przy użyciu terminali, rozpowszechnianie ogłoszeń 
przy użyciu łączy elektronicznych, usługi poczty elektronicznej, usłu-
gi agencji prasowych, transfer strumieniowy danych, udostępnianie 
forów internetowych on-line, przesyłanie wiadomości i  obrazów 
wspomagane komputerowo, zapewnianie dostępu do  baz danych 
i do globalnych sieci komputerowych, 39 Dystrybucja gazet, czaso-
pism, książek, dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektro-
nicznych nośników danych i dokumentów, 41 Doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, 
nauczanie i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, szkoleń, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych 
i  rozrywkowych, publikowanie książek, gazet, czasopism, periody-
ków, w tym publikacja elektroniczna on-line, produkcja i nagrywanie 
filmów, w tym na nośnikach, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, specjalistyczne kursy, kursy doszkalające, kursy korespon-
dencyjne, szkolenie z wykorzystaniem internetu, intranetu i  innych 
systemów informatycznych, komputerowych i przesyłowych, usługi 
w  zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, kursy językowe, or-
ganizowanie zawodów sportowych o  charakterze rekreacyjnym, 
imprez plenerowych, przyjęć, spotkań towarzyskich związanych z te-
matyką szkoleń, tłumaczenia tekstów, fotoreportaże, komputerowe 
przygotowywanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne 
(pokazy), organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 

publikowanie on-line książek elektronicznych, publikacji i  tekstów 
innych niż reklamowe, redagowanie i  sprawdzanie tekstów innych 
niż reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania 
zawodowego, prowadzenie wyższych uczelni, w  tym w  systemie 
on-line, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie 
i analizy oprogramowania komputerowego i systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania, projektowanie i prowadzenie komputerowych 
platform szkoleniowych on-line, konwersja danych lub dokumentów 
na  formę elektroniczną, montowanie systemów komputerowych 
w celu wykrycia awarii, w tym przy użyciu zdalnego sterowania, od-
blokowywanie telefonów komórkowych, analizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy programów komputerowych, chmu-
ry obliczeniowe, digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa danych i oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji o technologiach komputerowych i oprogramowa-
niu za  pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne monito-
rowanie kart kredytowych w celu wykrywania oszustw w internecie 
i kradzieży tożsamości w internecie, hosting serwerów i stron inter-
netowych, instalowanie i  konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego w ramach publikacji oprogramo-
wania, opracowywanie projektów technicznych, powielanie progra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów i  programów 
komputerowych, tworzenie platform komputerowych, udostępnia-
nie wyszukiwarek komputerowych, usługi doradcze w  dziedzinach 
technologii komputerowych, telekomunikacja, usługi konsultacyjne 
w  dziedzinie techniki informacyjnej, szyfrowanie danych, ochrona 
antywirusowa, wynajem serwerów, 45 Doradztwo w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go, monitoring praw własności intelektualnej dla celów doradztwa 
prawnego, udzielanie licencji w ramach publikacji oprogramowania, 
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi serwisów spo-
łecznościowych on-line, przygotowywanie dokumentów prawnych, 
zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 348345 (220) 2021 04 30 (210) 528379
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) ChL KOnWÓJ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL);
ChL CaSh ManageMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL);
ChL hOLDIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChL
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 39 Transport samochodami opancerzonymi .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348346 (220) 2021 04 30 (210) 528382
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) OLeSIaK MaRCIn, Piaseczno (PL);
OLeSIaK KRZySZTOF, Warszawa (PL);
gÓRSKa-ŚLIWKa JOanna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZaRny Młyn
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(540) 

(591) beżowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 07 .01 .13, 25 .01 .15
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułki, Bułki z czekoladą, Chleb, Chleb 
bez drożdżowy, chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z  kremem 
(Profiterole), Ciastka, Ciasteczka, Ciasta, Ciasto na  wypieki, ciasto 
w proszku, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Kawa, Pizza, Su-
chary, 43 Bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, 
Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowanie posiłków i napo-
jów, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w restau-
racjach i barach, Usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, 
Usługi barów typu Fast-food na wynos, usługi mobilnych restauracji, 
Usługi restauracji Fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na  wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów w  za-
kresie szybkiej obsługi, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie przygotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348347 (220) 2021 05 04 (210) 528472
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) FLeXee SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) yOUR MOney, yOUR Way .
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie 
do  tworzenia aplikacji, aplikacje do  pobrania na  smartfony, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, aplikacje do  po-
brania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komórkowe do  transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, Oprogra-
mowanie komputerowe do  poszerzania zdolności audio-wizualnych 
aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (aPI), Oprogramowanie kom-
puterowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępo-
wych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do  noszenia na  sobie, Oprogramowanie komputerowe 
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, 
mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych 
i obrazów ruchomych, Mobilne aplikacje oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery 
do hostingu www, Programy komputerowe do korzystania z interne-
tu i sieci www, grafiki komputerowe do pobrania, grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do przetwarzania 
obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i  przetargów publicznych, Organizowanie i  przeprowadzanie aukcji 
za  pośrednictwem internetu, aukcje z  wykorzystaniem technologii 
łańcucha blokowego [blockchain], 36 Działalność finansowa, analizy 
danych finansowych, gromadzenie informacji finansowych, Pośred-

nictwo w usługach finansowych, Ocena zdolności kredytowej przed-
siębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Usługi 
w  zakresie oceny zdolności kredytowej, Usługi w  zakresie informacji 
kredytowej, Usługi oceny ryzyka finansowego, Skomputeryzowane 
usługi dotyczące danych finansowych, Informacje finansowe dostar-
czane za  pośrednictwem komputerowych baz danych, Informacje 
finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Pożycz-
ki [finansowanie], Usługi finansowe, w  szczególności udostępnianie 
zdecentralizowanych i  otwartych kryptoaktywów w  światowej sieci 
komputerowej wykorzystującej łańcuch blokowy [blockchain], Usługi 
finansowe z wykorzystaniem technologii łańcucha blokowego [block-
chain], Transakcje transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoak-
tywów, handel kryptoaktywami i  wymiana kryptoaktywów, handel 
zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje i  operacje 
w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 42 hosting aplikacji 
mobilnych, Programowanie aplikacji multimedialnych, hosting aplika-
cji multimedialnych, hosting aplikacji interaktywnych, Opracowywa-
nie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na po-
trzeby dostarczania treści multimedialnych, Techniczna obsługa apli-
kacji w  dużych i  średnich systemach komputerowych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci 
web, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [aSP], mia-
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, hosting mobilnych stron internetowych, Wynajmowa-
nie serwerów www, Projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron www, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron www w internecie, Projektowanie gier, Usługi projektowania, 
Projektowanie wizualne, Projektowanie znaków, Projektowanie stron 
internetowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju czcio-
nek, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie języków 
komputerowych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projek-
towanie kodów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe 
(projektowanie usługi artystów grafików, grafika artystyczna, Usługi 
projektowania grafiki komputerowej wspomagane komputerowo, 
Projektowanie grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (ob-
róbka cyfrowa obrazów)  .

(111) 348348 (220) 2021 05 04 (210) 528473
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) FLeXee SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) My MOney, My Way .
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie 
do  tworzenia aplikacji, aplikacje do  pobrania na  smartfony, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, aplikacje do  po-
brania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komórkowe do  transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, Oprogra-
mowanie komputerowe do  poszerzania zdolności audio-wizualnych 
aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (aPI), Oprogramowanie kom-
puterowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępo-
wych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do  noszenia na  sobie, Oprogramowanie komputerowe 
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, 
mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych 
i obrazów ruchomych, Mobilne aplikacje oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery 
do hostingu www, Programy komputerowe do korzystania z interne-
tu i sieci www, grafiki komputerowe do pobrania, grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do przetwarzania 
obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i  przetargów publicznych, Organizowanie i  przeprowadzanie aukcji 
za  pośrednictwem Internetu, aukcje z  wykorzystaniem technologii 
łańcucha blokowego [blockchain], 36 Działalność finansowa, analizy 
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danych finansowych, gromadzenie informacji finansowych, Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Ocena zdolności kredytowej przed-
siębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Usługi 
w  zakresie oceny zdolności kredytowej, Usługi w  zakresie informacji 
kredytowej, Usługi oceny ryzyka finansowego, Skomputeryzowane 
usługi dotyczące danych finansowych, Informacje finansowe dostar-
czane za  pośrednictwem komputerowych baz danych, Informacje 
finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Pożycz-
ki [finansowanie], Usługi finansowe, w  szczególności udostępnianie 
zdecentralizowanych i otwartych kryptowaktywów w światowej sieci 
komputerowej wykorzystującej łańcuch blokowy [blockchain], Usługi 
finansowe z wykorzystaniem technologii łańcucha blokowego [block-
chain], Transakcje transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoak-
tywów, handel kryptoaktywami i  wymiana kryptoaktywów, handel 
zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje i  operacje 
w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 42 hosting aplikacji 
mobilnych, Programowanie aplikacji multimedialnych, hosting aplika-
cji multimedialnych, hosting aplikacji interaktywnych, Opracowywa-
nie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na po-
trzeby dostarczania treści multimedialnych, Techniczna obsługa apli-
kacji w  dużych i  średnich systemach komputerowych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci 
web, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [aSP], mia-
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, hosting mobilnych stron internetowych, Wynajmowa-
nie serwerów www, Projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron www, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron www w internecie, Projektowanie gier, Usługi projektowania, 
Projektowanie wizualne, Projektowanie znaków, Projektowanie stron 
internetowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju czcio-
nek, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie języków 
komputerowych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projek-
towanie kodów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe 
(projektowanie usługi artystów grafików, grafika artystyczna, Usługi 
projektowania grafiki komputerowej wspomagane komputerowo, 
Projektowanie grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (ob-
róbka cyfrowa obrazów) .

(111) 348349 (220) 2021 05 05 (210) 528504
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) aRChICOM SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) olimpia port archicom
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony, niebieski, 
szary, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .07 .16, 01 .15 .24, 26 .03 .06
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu ,,płać za kliknię-
cie”, Reklama zewnętrzna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Re-
klama za pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, Two-
rzenie i  uaktualnienie materiałów reklamowych i  sponsorowanych, 
Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, 
prospektów, druków, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, Informacja handlowa, Informowanie o prowadzo-
nej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingo-
we, Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketin-
gowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych 

we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
sprzedażą i  bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty 
elektronicznej w  celu przyciągnięcia nowych klientów i  utrzymania 
istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, 
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w  handlu nierucho-
mościami, Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i  pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy 
finansowe i  inwestycyjne, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Pobieranie czynszu, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do cowor-
kingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 37 Bu-
downictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej w  dziedzinie 
budownictwa, Realizacja i  nadzór nad przedsięwzięciami inwesty-
cyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków miesz-
kalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, na-
prawy obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inży-
nieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa ma-
gazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo porto-
we, Wykonywanie dróg, mostów i  nawierzchni, Instalowanie drzwi 
i  okien, nadzór budowlany, Instalowanie i  naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabez-
pieczenie budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, Badania 
techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instala-
cji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projek-
towanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne 
w  zakresie budownictwa i  architektury, Inżynieria techniczna, eks-
pertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, 
inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane pla-
nowanie urbanistyczne, usługi graficzne .

(111) 348350 (220) 2021 05 05 (210) 528506
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) aRChICOM SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) archicom daje więcej
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26 .03 .01, 26 .03 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu ,,płać za kliknię-
cie”, Reklama zewnętrzna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Re-
klama za  pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, Tworzenie 
i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowa-
nie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
druków, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach prze-
kazu, Informacja handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności 
gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, Badania ryn-
kowe w  celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Badania 
opinii publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Organi-
zowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach 
przekazu, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do  klien-
tów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przycią-
gnięcia nowych klientów i  utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 
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administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Dzierżawa, Wynajmowanie 
mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, Finansowa wycena nie-
ruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, 
ekspertyzy oraz analizy finansowe i  inwestycyjne, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena nieruchomości, Wy-
najem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieru-
chomości, 37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i  niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryj-
ne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa magazynów, 
Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo portowe, Wykony-
wanie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, nadzór 
budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa instala-
cji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie budynków przed 
wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 
Projektowanie budynków, Badania techniczne, dekoracja i projektowa-
nie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg 
dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające studia 
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, Inży-
nieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, 
Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych bu-
dowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradz-
two budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne .

(111) 348351 (220) 2021 05 10 (210) 528782
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIn ManageMenT gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PeRLIna
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalo-
we konstrukcje przykryć dachów, figurki i  posążki z  kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy 
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob-
róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady nie-
metalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe 
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody 
niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny 
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w  komputerowych ba-
zach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i  kupować te towary na  stronie Interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 

przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płyt-
kami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitar-
nych, instalacjami i aparaturą sanitarną .

(111) 348352 (220) 2021 05 10 (210) 528784
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 12
(732) yaRa POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZaS na ZMIany
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty, biały, srebrny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 17 .01 .09
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografia jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, nawozy do użyźniania gleby, 35 Reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, 
42 Badania oraz usługi naukowe i  techniczne, 44 Usługi związane 
z rolnictwem i ogrodnictwem .

(111) 348353 (220) 2021 05 12 (210) 528848
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) Fe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enTeROBaLanCe ZDROWe KORZyŚCI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 01 .03 .02
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 348354 (220) 2021 04 06 (210) 525261
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa
(540) 

(591) biały, granatowy, turkusowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 03 .07 .01, 07 .01 .08, 07 .01 .25
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(510), (511) 41 Wydawanie czasopism, gazet, wydawanie nagród 
edukacyjnych, wydawanie czasopism i  książek w  postaci elektro-
nicznej, 45 Usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych, badania prawne, sprawy sporne (usługi po-
mocy w-), usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, 
usługi wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, usługi 
w zakresie pomocy prawnej i doradztwa prawnego, usługi w zakre-
sie alternatywnego rozstrzygania sporów, w  szczególności: repre-
zentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w  kraju i  za  granicą, 
współdziałanie z  naczelnymi organami państwowymi w  sprawach 
dotyczących ruchu spółdzielczego, inicjowanie i opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących spółdzielczości i  mających dla niej istotne 
znaczenie, badanie i  ocena form, warunków, kierunków oraz wyni-
ków działalności ruchu spółdzielczego i  przedstawianie informacji 
i  wniosków naczelnym organom państwowym, organizowanie po-
stępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdziel-
czymi, współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w  realizacji zadań 
wynikających z  ustawy-Prawo spółdzielcze, wykonywanie funkcji 
związku rewizyjnego przewidzianych w  ustawie-Prawo spółdziel-
cze w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w takich związkach, 
nadawanie uprawnień lustracyjnych oraz przeprowadzanie lustracji 
związków spółdzielczych, wydawanie Monitora Spółdzielczego, pro-
wadzenie rejestru spółdzielni i rejestru związków spółdzielczych .

(111) 348355 (220) 2021 04 06 (210) 525262
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) ZłOTa ODZnaKa SPÓDZIeLCZOŚĆ POLSKa KRaJOWa RaDa 
SPÓłDZIeLCZa
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 03 .07 .01, 07 .01 .25, 24 .17 .25, 26 .01 .16, 
26 .01 .18
(510), (511) 14 Medale .

(111) 348356 (220) 2021 04 06 (210) 525263
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Za ZaSłUgI DLa SPÓłDZIeLCZOŚCI
(540) 

(591) złoty, biały, niebieski, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 05 .07 .02, 26 .01 .16, 
26 .01 .18
(510), (511) 14 Medale .

(111) 348357 (220) 2021 04 06 (210) 525264
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) <br /> 

(540) 

(591) złoty, czarny, granatowy
(531) 05 .03 .13, 05 .01 .16, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych .

(111) 348358 (220) 2021 04 06 (210) 525265
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Za ZaSłUgI DLa SPÓłDZIeLCZOŚCI
(540) 

(591) złoty, biały, czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 05 .07 .02
(510), (511) 14 Medale .

(111) 348359 (220) 2021 04 06 (210) 525266
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(591) złoty
(531) 02 .01 .23, 29 .01 .02
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych .

(111) 348360 (220) 2021 04 06 (210) 525267
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
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(540) ZaSłUŻOny DZIałaCZ RUChU SPÓłDZIeLCZegO
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 05 .07 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 
26 .01 .16, 26 .01 .18
(510), (511) 14 Medale .

(111) 348361 (220) 2021 04 06 (210) 525268
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PRyMUS SPÓłDZIeLCZOŚCI
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych .

(111) 348362 (220) 2021 04 06 (210) 525356
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaJOWa RaDa SPÓłDZIeLCZa Krajowa Rada Spółdzielcza 
przyznaje honorowy tytuł SaMORZĄDOWIeC-SPÓłDZIeLCa 
za owocną współpracę ze spółdzielcami Warszawa,
(540) 

(591) turkusowy, granatowy, biały, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 03 .07 .01, 07 .01 .25
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych .

(111) 348363 (220) 2021 03 29 (210) 526954
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) CLean WhaLe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CleanWhale
(540) 

(591) niebieski, biały, szary
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .09 .03
(510), (511) 35 Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze-
cich, Pośrednictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów han-
dlowych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie 
umów na  rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie 
umów na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług, Pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Usługi w zakresie 
ogłoszeń drobnych, Ogłoszenia drobne, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kom-
pilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, Wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na po-
trzeby ogłoszeń o pracę, Usługi handlu elektronicznego polegające 
na  umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od  poten-
cjalnych klientów za  pośrednictwem Internetu lub w  inny sposób, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Zapewnianie miejsca do han-
dlu on-line, udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością 
wyszukiwania usług, Usługi marketingowe w sieci, Reklama, działal-
ność gospodarcza polegająca na  umożliwianiu dostawcom usług 
pozyskiwania zleceń od  potencjalnych klientów za  pośrednictwem 
Internetu, 37 Sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 
Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Usługi 
czyszczenia związane ze  sprzątaniem przemysłowym, Sprzątanie 
budynków biurowych i  lokali handlowych, Sprzątanie centrów re-
kreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie klubów na podstawie 
umowy, Zewnętrzne i  wewnętrzne sprzątanie samolotów, Sprząta-
nie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie biur na podsta-
wie umowy, Sprzątanie dróg dojazdowych na  budowy, Sprzątanie 
pomieszczeń na ładunki, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], 
Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie terenów 
miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie zakładów 
przemysłowych, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie boj-
lerów przemysłowych, Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie pla-
ców budowy, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie sklepów, 
Sprzątanie szkół, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie domów, Sprzątanie 
nieruchomości, Sprzątanie szpitali, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie 
poddaszy, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania toalet, Usługi sprzą-
tania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania biur, Usługi dozorcy w  zakresie sprzątania budynków, 
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego .

(111) 348364 (220) 2021 03 29 (210) 526970
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 05
(732) KURaSIeWICZ-gOłĄB SyLWIa FITBOX, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT BOX



nr 8/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 91

(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, zielony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .25, 29 .01 .14, 
05 .09 .01, 05 .09 .23
(510), (511) 41 Usługi treningowe siłowe i  poprawiające kondycję, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, Treningi zdrowotne i  treningi fitness, 
Trening medytacji, Trening jogi, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoź-
ne, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla szkół, 
Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe dla centrów 
konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi ka-
teringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla do-
mów spokojnej starości, Usługi kateringowe w  prywatnych salach 
do  spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w  zakre-
sie zaopatrzenia w  żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, 
Spersonalizowane usługi planowania posiłków za  pośrednictwem 
strony internetowej, 44 Doradztwo dietetyczne, Usługi dietetyków, 
w tym usługi dietetyków sportowych, Usługi układania jadłospisów, 
Usługi doradcze w dziedzinie planowanie jadłospisów dla osób trze-
cich, w tym jadłospisu dla sportowców, Usługi w zakresie planowania 
i nadzorowania diety, w  tym usługi przeznaczone dla sportowców, 
Usługi w  zakresie przygotowywania diet, Usługi poradnictwa ży-
wieniowego, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietety-
ki, w  tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające 
na  udzielaniu konsultacji, porad informacji z  dziedziny dietetyki, 
w  tym z konsultacji, porad i  informacji dotyczących żywienia spor-
towców, Usługi informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi polega-
jące na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje 
i  porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, usługi 
fizjoterapii .

(111) 348365 (220) 2021 04 01 (210) 526983
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) ŚWIaTłOWÓD InWeSTyCJe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światłowód Inwestycje
(540) 

(591) czarny, żółty, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .23
(510), (511) 9 Kable elektryczne, Kable optyczne [światłowody], 
Osprzęt kablowy: mufy, głowice, złączniki, końcówki, Instalacje 
elektryczne, Urządzenia elektryczne do  dozorowania temperatury, 
drgań, dźwięku, ciśnienia, elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, Optyczne włókna prze-
wodzące promienie świetlne [światłowody], Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Osprzęt dla światłowodów, Urządzenia aktywne dla świa-
tłowodów, 37 Usługi w  zakresie naprawy, konserwacji i  instalacji 
sprzętu telekomunikacyjnego, 38 Usługi telekomunikacyjne, usługi 

teleinformatyczne, usługi w  zakresie radiotelefonii mobilnej, usłu-
gi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w  zakresie 
poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i  obra-
zowej, usługi w  zakresie zleceń przywoławczych, usługi w  zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informa-
cji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi w  zakresie łączności poprzez sieć światłowo-
dów, usługi w  zakresie łączności radiowej, telefonicznej i  telegra-
ficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z  Internetem 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania 
i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych 
osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc interneto-
wych osobom trzecim i  tworzenia elektronicznych skrzynek pocz-
towych dla osób trzecich, usługi w  zakresie nadawania i  transmisji 
poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, 
usługi w  zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej 
obcym operatorom, Usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 
41 Usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania 
i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw za wy-
jątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych i konferencji 
związanych z  telekomunikacją i  wykorzystaniem Internetu, Usługi 
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i spor-
towych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie 
organizowania gier z  wykorzystaniem multimedialnych nośników 
audiowizualnych, Publikacje on-line, 42 Usługi w zakresie udostęp-
niania i  leasingu czasu dostępu do  Internetu osobom trzecim oraz 
w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trze-
cim, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, dostarczanie 
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Doradztwo w zakre-
sie sprzętu komputerowego, Programowanie komputerowe, Projek-
towanie systemów komputerowych, aktualizacja, instalacje, powie-
lanie, projektowanie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, 
konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Udostępnianie miejsca na  serwerze, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi zabezpieczające In-
ternet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, Usługi w zakresie 
prowadzenia kawiarenek internetowych (wynajem komputerów) .

(111) 348366 (220) 2021 03 30 (210) 527067
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) CIePły hUBeRT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół muzyczny COOL band KRaKÓW
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 .01 .01, 02 .01 .02, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 22 .01 .06, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Występy grup muzycznych na  żywo, Występy mu-
zyczne i piosenkarskie, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy 
muzyczne, Usługi artystów estradowych, Kierownictwo artystyczne 
artystów estradowych, Koncerty muzyczne na  żywo, Obsługa kon-
certów muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Produkcja 
nagrań muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi w zakre-
sie rejestracji dźwięku i obrazu, Publikowanie (w tym drogą elektro-
niczną) utworów muzycznych, Publikowanie (w tym drogą elektro-
niczną) utworów audio-wizualnych .
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(111) 348367 (220) 2021 03 31 (210) 527075
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) agRO POMeRanIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agroPomerania
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .03 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 Surowe i  nieprzetworzone ziarna i  nasiona, Materiał 
siewny, mieszanki nasion, 35 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz 
dla zwierząt, 44 Usługi związane z  rolnictwem, ogrodnictwem i  le-
śnictwem, Uprawa roślin, Czyszczenie nasion .

(111) 348368 (220) 2021 03 31 (210) 527151
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) hUMan aRK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL);
TeLeWIZJa POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 32 napoje, Soki, Woda, Woda mineralna, 35 Usługi rekla-
mowe, Produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i  czasu na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, two-
rzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 

Usługi marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, 
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i pu-
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i  produkcja programów i  im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze eduka-
cyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci komputerowych i  ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja 
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Orga-
nizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncerta-
mi, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, 
Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów mu-
zycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycz-
nych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, 
Rozrywka w  postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki 
pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji bile-
tów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji bile-
tów na  koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe w  postaci występów koncertowych, Usługi re-
zerwacji biletów do  teatru i  na  koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem koncertów, 42 Usługi w  zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
Doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348369 (220) 2021 03 31 (210) 527152
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) hUMan aRK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL);
TeLeWIZJa POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
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do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 32 napoje, Soki, Woda, Woda mineralna, 35 Usługi rekla-
mowe, Produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i  czasu na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, two-
rzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, 
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i pu-
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i  produkcja programów i  im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze eduka-
cyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci komputerowych i  ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja 
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Orga-
nizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncerta-
mi, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, 

Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów mu-
zycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycz-
nych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, 
Rozrywka w  postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki 
pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji bile-
tów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji bile-
tów na  koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe w  postaci występów koncertowych, Usługi re-
zerwacji biletów do  teatru i  na  koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem koncertów, 42 Usługi w  zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348370 (220) 2021 03 30 (210) 527170
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) MaDPOL B . ŚLUSaRSKa, R . MaTeRna SPÓłKa JaWna, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaDSOL
(510), (511) 1 emulgatory do stosowania w produkcji żywności, Białka 
spożywcze jako surowce, Białka regulacyjne do  użytku przemysło-
wego, Dodatki chemiczne do  przetwórstwa mięsnego, emulgatory 
do  kiełbas, Preparaty do  zmiękczania mięsa, emulgatory stosowa-
ne w  przemyśle przetwórstwa spożywczego, Produkty chemiczne 
do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, Stabilizator pro-
duktów używany do konserwowania żywności, Preparaty do zmięk-
czania mięsa do celów przemysłowych, Preparaty do sporządzania so-
lanek nastrzykowych i zalewowych, Środki stabilizujące do żywności .

(111) 348371 (220) 2021 03 30 (210) 527171
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) MaDPOL B . ŚLUSaRSKa, R . MaTeRna SPÓłKa JaWna, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaDMIX
(510), (511) 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, 
Przyprawy spożywcze, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przypra-
wy w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, aromaty do żywności .

(111) 348372 (220) 2021 04 07 (210) 527177
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 02
(732) hankook Tire & Technology Co ., Ltd ., Seongnam (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Life Solutions
(540) 

(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 37 naprawa dętek do opon, Konserwacja i naprawy po-
jazdów silnikowych, naprawa opon, Wulkanizacja opon [naprawa], 
Mycie pojazdów mechanicznych, Usługi stacji obsługi pojazdów 
(tankowanie i konserwacja), Usługa zabezpieczenia pojazdów przed 
hałasem, Polerowanie pojazdów, Zabezpieczenie pojazdów przed 
rdzą, Czyszczenie pojazdów, Doradztwo w zakresie konserwacji po-
jazdów .

(111) 348373 (220) 2021 04 06 (210) 527303
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) BegOLDen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świbie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BegOLDen
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(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .04 .09, 26 .13 .99
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych .

(111) 348374 (220) 2021 04 06 (210) 527304
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) BegOLDen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świbie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BegOLDen
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych .

(111) 348375 (220) 2021 04 07 (210) 527359
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) CIePłUCha-KOWaLSKa anna gOSPODaRSTWO 
SZKÓłKaRSKIe, Konstantynów łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CJ ZDROWO ZaKRĘCOne
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnozielony
(531) 05 .07 .09, 05 .07 .23, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Przetwory owocowe z borówki .

(111) 348376 (220) 2021 04 09 (210) 527434
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) BROg B2B SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweets & Coffee FORUM RynKU KaWIaRnI CUKIeRnI 
LODZIaRnI PIeKaRnI
(540) 

(591) brązowy, pomarańczowy
(531) 05 .07 .27, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 41 Konferencje (Organizowanie i  prowadzenie-), Or-
ganizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Organizowanie i  obsługa konferencji, Organizowanie seminariów 
i konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Organizowanie spotkań 
i  konferencji, Organizowanie konferencji związanych z  biznesem, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Organizowanie i  pro-
wadzanie konferencji i  seminariów, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i  sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji .

(111) 348377 (220) 2021 04 09 (210) 527437
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) BROg B2B SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowości gaSTROnOMICZne

(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .18
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do  pobrania, Czasopisma elek-
troniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazy-
nów, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne [ładowalne], 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, 16 gazety, Czasopisma [periodyki], Czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Publikacje drukowane, Publikacje 
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne dru-
kowane, 35 Reklama w  czasopismach, Reklama w  czasopismach, 
broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w cza-
sopismach, gazetach i  magazynach, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, Publikacja 
reklam, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikacja treści 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie druków do  celów reklamowych, Publikowa-
nie materiałów i  tekstów reklamowych, Usługi w  zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków 
w  celach reklamowych, Opracowywanie katalogów, spisów w  celu 
publikacji w  Internecie, Publikowanie druków do  celów reklamo-
wych w postaci elektronicznej, 41 Publikowanie gazety dla klientów 
w  Internecie, Multimedialne wydania magazynów, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie, Usłu-
gi publikacji, Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacje 
multimedialne, Publikowanie czasopism, Publikowanie elektronicz-
ne, Publikacja materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji on-line, 
Przygotowywanie tekstów do  publikacji, Publikacja gazet elektro-
nicznych online, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikacja i  redagowanie 
materiałów drukowanych, Usługi w  zakresie publikacji biuletynów, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi doradcze w zakre-
sie publikowania, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, 
Usługi w  zakresie publikowania online, Udzielanie informacji zwią-
zanych z publikowaniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie  do  pobrania, Usługi konsultacyjne w  zakresie publikacji czaso-
pism, Udostępnianie publikacji online [nie  do  pobrania], Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, perio-
dyków, katalogów i  broszur, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, Publikacja książek i  czasopism elektro-
nicznych online (nie  do  pobrania), Publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i  nieperiodycznych, innych niż teksty re-
klamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie druków, również 
w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamowych, Usługi 
wydawnicze za  pośrednictwem środków skomputeryzowanych, 
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Konferencje (Or-
ganizowanie i prowadzenie-), Organizowanie konferencji, Prowadze-
nie konferencji biznesowych, Organizowanie i  obsługa konferencji, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Usługi w zakresie konferen-
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cji, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji 
związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkur-
sów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji i  seminariów, Orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji .

(111) 348378 (220) 2021 04 09 (210) 527442
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) BROg B2B SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet & Coffee
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, brązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do  pobrania, Czasopisma elek-
troniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazy-
nów, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne [ładowalne], 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje w formie elektro-
nicznej do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe w  dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, 16 Publikacje drukowane, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje perio-
dyczne drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty reklamowe, Ulotki 
reklamowe, Drukowane komunikaty prasowe, 35 Reklama w czasopi-
smach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Zapewnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach 
i  magazynach, Publikacja reklam, Przygotowywanie publikacji re-
klamowych, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Publikowanie druków do celów re-
klamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Usługi 
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, Opracowywanie katalogów, 
spisów w celu publikacji w Internecie, Publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, Reklama, Przygotowywanie 
reklam, Rozpowszechnianie reklam, Kompilacja reklam, Umiesz-
czanie reklam, Produkcja reklam, Reklamy online, Reklama i  usługi 
reklamowe, Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, Przygo-
towywanie reklam prasowych, Reklamy prasowe (Przygotowywa-
nie-), Reklama i marketing, Usługi reklamy prasowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Wykonywanie materiałów re-
klamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie broszur reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Uak-
tualnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów 
reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Usługi agencji 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Redagowanie tek-
stów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Przygotowy-
wanie dokumentów reklamowych, negocjowanie kontraktów rekla-
mowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie broszur 
reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Reklama na  billbo-
ardach elektronicznych, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
Pośrednictwo w  zakresie reklamy, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Promocja sprzedaży, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Usługi zarządzania sprzedażą, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i  promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie analizy rynków dotyczące 
sprzedaży towarów, 41 Publikowanie gazety dla klientów w Interne-
cie, Multimedialne wydania magazynów, Publikowanie multimedial-

ne magazynów, czasopism i  gazet, Publikowanie, Usługi publikacji, 
Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacje multimedialne, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie elektroniczne, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji on-line, Przygo-
towywanie tekstów do  publikacji, Publikacja gazet elektronicznych 
online, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Udostępnia-
nie elektronicznych publikacji on-line, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, 
Publikowanie druków w  formie elektronicznej, Usługi w  zakresie 
publikowania online, Udzielanie informacji związanych z  publiko-
waniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i  broszur, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, Publiko-
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja ma-
teriałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobra-
nia), Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w  Internecie, Usługi wydawania publikacji periodycznych i  niepe-
riodycznych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie druków, również w  formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Udostępnianie z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamowych, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w  tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Udostępnianie z  globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi-
kacji, które mogą być przeglądane, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych .

(111) 348379 (220) 2021 04 09 (210) 527447
(151) 2021 10 29 (441) 2021 07 12
(732) BROg B2B SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoodBusiness FORUM RynKU gaSTROnOMICZnegO
(540) 

(591) jasnozielony, granatowy
(531) 11 .01 .01, 11 .01 .05, 26 .02 .07, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Or-
ganizowanie i  obsługa konferencji, Organizowanie seminariów 
i konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Organizowanie spotkań 
i  konferencji, Organizowanie konferencji związanych z  biznesem, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Organizowanie i  pro-
wadzanie konferencji i  seminariów, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
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kongresów i  sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji .

(111) 348380 (220) 2021 04 08 (210) 527448
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) amRest holdings Se, Pozuelo de alarcón (eS)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR .KeBS
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 29 .01 .12, 02 .01 .30, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  zarządzania łańcuchem dostaw, 
aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do sterowania auto-
matycznym kierowaniem pojazdami, Kupony mobilne do pobrania, 
Mobilne aplikacje, Programy na smartfony, Oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania na smartfony, 
16 Materiały do opakowywania, Kartonowe pudełka do pakowania, 
Papierowe pojemniki do żywności na wynos, Papier do pakowania 
żywności, Papierowe torebki do pakowania, Torby papierowe, Chłon-
ne arkusze papieru lub plastiku do  pakowania żywności, Serwetki 
jednorazowe, Opakowania na żywność, Brązowy papier do pakowa-
nia, Papier na artykuły spożywcze, Torby papierowe do pakowania, 
Pudełka z papieru lub kartonu, Torebki z papieru na artykuły żywno-
ściowe, 35 Obsługa programów lojalnościowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, Organizacja, prowadzenie i  nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyj-
nych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o  umowę franczyzy, Porady odnośnie prowadzenia firm w  ramach 
franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Usługi marketingowe w  dziedzinie restauracji, Usłu-
gi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Zarządzanie 
w zakresie zamówień, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządza-
nymi na zasadach franchisingu, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowe-
go w  zakresie otwierania restauracji i  ich  działalności, Zarządzanie 
restauracjami dla osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, Pomoc 
przy prowadzeniu franszyz, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 39 Dostarczanie 
żywności przez restauracje, Transport żywności w warunkach chłod-
niczych, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Dostarczanie to-
warów przez kuriera, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dostawa żywności, Dostawa produktów spożywczych, 
Dostarczanie koszy zawierających żywność i  napoje, 40 Przetwa-
rzanie żywności gotowanej, Przetwarzanie żywności i  napojów, 
Obróbka żywności gotowanej, 43 Obsługa gastronomiczna z  wła-
snym zapleczem, produktami i  transportem (catering), Organizacja 
cateringu na imprezy urodzinowe, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kate-
ringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i napoje, Usługi kateringowe dla szkół, 
Katering obejmujący żywność i  napoje na  bankiety, Usługi barów 

typu fast-food na  wynos, Usługi w  zakresie barów szybkiej obsłu-
gi, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], Restauracje 
samoobsługowe, Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, 
Usługi zaopatrzenia w  napoje, Zapewnianie żywności i  napojów 
w restauracjach, Usługi kateringowe dla firm, Usługi w zakresie goto-
wania posiłków, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żyw-
ność i  napoje w  obiektach na  targi i  wystawy, Usługi kateringowe 
w  zakresie bufetów firmowych, Przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi restaura-
cyjne, Przygotowywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania 
na  zewnątrz, Przygotowywanie posiłków, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wysta-
wienniczych, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe dla 
szpitali, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania po-
siłków, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Usługi 
zaopatrzenia w  żywność, Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Usługi kateringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, Usługi re-
stauracji fast-food, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], 
Usługi w  zakresie jedzenia na  wynos, Usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi 
w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi kateringowe dla 
domów spokojnej starości, Usługi mobilnych restauracji, Usługi w za-
kresie dostarczania napojów, Usługi kateringowe dla domów opieki .

(111) 348381 (220) 2021 04 09 (210) 527515
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) gÓRnIaK DaRIa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M my memi for the love of a child
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 otulacze do pieluch, pieluszki tetrowe, pieluszki bam-
busowe, pieluszki muślinowe, 8 łyżki widelce i noże stołowe dla dzie-
ci, łyżki, widelce i  noże stołowe z  tworzyw sztucznych, 10 gryzaki, 
smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do kar-
mienia niemowląt, zawieszki do  smoczków, zamknięcia do  butelek 
do karmienia, 18 Torby, plecaki, walizki, nosidełka dla niemowląt, 20 
Chodziki dla dzieci, kojce, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
przewijaki, ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek dla dzieci, inne 
niż pościel, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, po-
duszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, wysokie krzesła 
dla dzieci, zagłówki dla niemowląt, 21 Szczotki, 24 Bielizna poście-
lowa, koce, kocyki dziecięce, kapy na  łóżko, kołdry, poduszki, osło-
ny do łóżek dziecięcych [pościel], płótno do przewijania niemowląt, 
poszewki na poduszki i kołdry, prześcieradła, ręczniki, ręczniki z kap-
turkiem dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, rożki dla niemowląt, kokony dla niemowląt, 25 Wy-
prawki dziecięce [odzież], śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami 
nie z papieru, szlafroki dla dzieci i dorosłych, skarpetki dla dzieci i nie-
mowląt, rajstopy dla dzieci i niemowląt, czapki dla dzieci, czapeczki 
dla niemowląt, chusteczki na głowę dla niemowląt, kalosze, buty dla 
dzieci i  niemowląt, kombinezony dla dzieci, nauszniki, rękawiczki, 
koszulki, koszule, t-shirty, podkoszulki z długim rękawem dla dzieci, 
body niemowlęce, pajace dla niemowląt będące odzieżą, spodenki 
dla niemowląt, spódniczki, sukienki, sweterki dla dzieci, legginsy, 
majtki dziecięce, piżamki dziecięce, opaski na głowę, stroje plażowe 
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dla dzieci, stroje przeciwdeszczowe dla dzieci, buty dla dzieci, 35 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż on-line komód, szaf, 
leżaczków, krzesełek dla dzieci i  niemowląt, dywanów dla dziecka, 
tapet i plakatów, akcesoriów do łóżeczek i kojców, nocników, ramek 
do zdjęć, bramek zabezpieczających schody, śliniaczków, nosidełek, 
pluszaków, zabawek, mat edukacyjnych, puzzli, książek, maskotek, 
kosmetyków do  pielęgnacji niemowląt i  dzieci, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: wózki dzie-
cięce, dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane 
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci [do pojazdów], pokrycia wózków dziecięcych, rowery dla 
dzieci, hulajnogi dla dzieci, reklama, usługi marketingowe, usługi lob-
bingu handlowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie targów handlowych, promowanie towarów i usług w formie 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, doradztwo w zakre-
sie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, zapewnienie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
w  działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym 
lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji o  działalności gospo-
darczej, 41 Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publika-
cji elektronicznych, nie do pobrania .

(111) 348382 (220) 2021 04 12 (210) 527523
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) BILBaO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Für
(510), (511) 3 Środki czyszczące, Preparaty do  wybielania, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła do użyt-
ku domowego, dezynfekujące detergenty i środki czyszczące, Środki 
czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczą-
ce do  użytku domowego, Płyny do  czyszczenia, Środki czyszczące 
do  usuwania plam, Detergenty do  użytku domowego, Preparaty 
do  czyszczenia podłóg, Mieszaniny do  nabłyszczania podłóg, Mie-
szanki do pielęgnacji podłóg, Płyny do szorowania, Roztwory do szo-
rowania, Substancje do szorowania, Płynne preparaty czyszczące, 21 
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 35 Sprzedaż hurtowa 
i  detaliczna chemii gospodarczej, środków do  sprzątania i  czysz-
czenia, sprzętów i  artykułów do  sprzątania i  czyszczenia, Sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna chemii gospodarczej, środków do  sprzątania 
i czyszczenia, sprzętów i artykułów do sprzątania i czyszczenia eko-
logicznego za pośrednictwem Internetu, 37 Usługi sprzątania, Usługi 
czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprząta-
nia gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzą-
tania biur, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usługi czyszcze-
nia basenów, Usługi czyszczenia budynków od zewnątrz i wewnątrz, 
Usługi kompleksowego czyszczenia pojazdów, Usługi czyszczenia 
samochodów [usługi myjni samochodowych automatycznych i ręcz-
nych], Usługi czyszczenia artykułów z  metalu, kamienia, plastiku 
i  szkła, Usługi czyszczenia okien, Usługi czyszczenia tkanin, teksty-
liów, skór, futer i wyrobów wytworzonych z  tych materiałów, Usłu-
gi czyszczenia odzieży i  butów, Usługi czyszczenia maszyn, Usługi 
czyszczenia mebli, Usługi czyszczenia wykonywane za pomocą urzą-
dzeń do mycia z napędem elektrycznym lub mechanicznym oraz po-
jazdów czyszczących z napędem elektrycznym lub mechanicznym .

(111) 348383 (220) 2021 04 12 (210) 527526
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 12
(732) BILBaO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RegIOnaLIa

(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Dziczyzna ekstrakty mięsne, Wędliny, 
Wędliny wegetariańskie, nabiał i substytuty nabiału, Jaja, Mleko, Ser, 
Masło, Jogurt i inne produkty mleczne, 35 Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna arty-
kułów spożywczych za pośrednictwem Internetu .

(111) 348384 (220) 2021 04 16 (210) 527708
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
(732) LISIeCKI MaReK, gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SySTeM PROFILI eCOMaR1ML
(540) 

(591) żółty, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .04, 26 .04 .16
(510), (511) 6 metalowe profile do montażu paneli słonecznych, me-
talowe profile do montażu paneli fotowoltaicznych, metalowe listwy 
do montażu paneli słonecznych, metalowe listwy do montażu paneli 
fotowoltaicznych, Listwy metalowe, Listwy profilowe metalowe dla 
budownictwa, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, 9 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie  do  celów medycznych, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentge-
nowskich do  celów innych niż medyczne, Komórki fotowoltaiczne, 
Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, Kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne), 
Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania sło-
necznego na  energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i  in-
stalacje do  wytwarzania energii elektrycznej z  energii słonecznej, 
Listwy przeciwprzepięciowe, elektryczne listwy zaciskowe, Listwy 
zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z  gniazdami prze-
nośnymi, Przewody instalacji elektrycznych, Kable izolowane do in-
stalacji elektrycznych, Urządzenia do diagnozowania instalacji elek-
trycznych, Materiały na  przewody instalacji elektrycznych [kable], 
Instalacje alarmowe, Instalacje szerokopasmowe, Instalacje wagowe, 
Instalacje elektryczne, Instalacja odgromowa, Instalacje radarowe, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje elektryczne-
go okablowania, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Przewody 
instalacji elektrycznych, elektryczne instalacje sterujące, Instalacja 
odgromowa [piorunochrony], Mufki instalacyjne [elektryczne], In-
stalacje do komunikacji elektronicznej, Instalacje telefoniczne do sa-
mochodów, Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, Urzą-
dzenia do testowania instalacji hydraulicznych, Instalacje do kontroli 
przepływu [elektryczne], elektryczne instalacje do kontroli dostępu, 
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Kable izolowane do instalacji elektrycznych, Urządzenia do diagno-
zowania instalacji elektrycznych, Urządzenia zdalnego sterowania 
do instalacji klimatyzacyjnych, elektryczne i elektroniczne instalacje 
do  wideomonitoringu, Materiały na  przewody instalacji elektrycz-
nych [kable], Zdalne sterowanie procesami przemysłowymi (Instala-
cje elektryczne do-), Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Instalacje laserowe, inne niż do  celów 
medycznych, Urządzenia kontrolne do  instalacji oświetleniowych 
aktywowane dźwiękiem, Czujniki drgań przeznaczone do  instalacji 
w obudowach wiatraków, 19 niemetalowe profile do montażu paneli 
słonecznych, niemetalowe profile do  montażu paneli fotowoltaicz-
nych, niemetalowe listwy do montażu paneli słonecznych, niemeta-
lowe listwy do montażu paneli fotowoltaicznych .

(111) 348385 (220) 2021 04 19 (210) 527896
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) KSIĄŻĘCa TRaDyCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RegIOnaL PRODUCT OF SILeSIa, POLanD SInCe 2009 
WÓDKa Jałowcowa KSIĘCIa henRyKa XI LegenDaRy PReMIUM 
QUaLITy Limited edition
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, ciemnozielony, fioletowy, 
szary
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .05, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, likiery, 
wina, wina musujące, nalewki, miody pitne .

(111) 348386 (220) 2021 05 05 (210) 528507
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) aRChICOM SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aRChICOM DaJe WIĘCeJ
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu ,,płać za kliknię-
cie”, Reklama zewnętrzna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Re-
klama za pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, Two-
rzenie i  uaktualnienie materiałów reklamowych i  sponsorowanych, 
Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, 
prospektów, druków, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, Informacja handlowa, Informowanie o prowadzo-
nej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingo-
we, Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketin-
gowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych 
we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie wystaw lub targów 

w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
sprzedażą i  bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty 
elektronicznej w  celu przyciągnięcia nowych klientów i  utrzymania 
istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, 
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w  handlu nierucho-
mościami, Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i  pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy 
finansowe i  inwestycyjne, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Pobieranie czynszu, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do  co-
workingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości, 37 
Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie 
budownictwa, Realizacja i  nadzór nad przedsięwzięciami inwesty-
cyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków miesz-
kalnych i  niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, 
naprawy obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsul-
tacje budowlane, nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-
-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa 
magazynów, Budowa stoisk i  sklepów targowych, Budownictwo 
portowe, Wykonywanie dróg, mostów i  nawierzchni, Instalowanie 
drzwi i  okien, nadzór budowlany, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, 
Zabezpieczenie budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, 
Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, Ba-
dania techniczne, dekoracja i  projektowanie wnętrz, projektowanie 
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i  placów, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i histo-
ryczne w zakresie budownictwa i architektury, Inżynieria techniczna, 
ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowa-
nie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, plano-
wanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budow-
lane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne .

(111) 348387 (220) 2021 05 05 (210) 528511
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) aRChICOM SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olimpia Port by archicom
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony, 
niebieski
(531) 01 .15 .24, 03 .07 .16, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu ,,płać za  klik-
nięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama billboardowa lub outdooro-
wa, Reklama za  pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów rekla-
mowych, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, tele-
wizyjnej, Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i spon-
sorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, Informacja handlowa, Informo-
wanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, 
Usługi marketingowe, Badania rynkowe w celach handlowych, rekla-
mowych, marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania doty-
czące działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlowych 
lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, Zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, Usługi dystrybucji 
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materiałów reklamowych bezpośrednio do  klientów za  pośrednic-
twem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych 
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, 
biur i  pomieszczeń magazynowych, Finansowa wycena nierucho-
mości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, 
ekspertyzy oraz analizy finansowe i  inwestycyjne, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena nieruchomo-
ści, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarzą-
dzanie nieruchomości, 37 Budownictwo, Prowadzenie działalności 
deweloperskiej w  dziedzinie budownictwa, Realizacja i  nadzór nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi re-
montowe budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych oraz budowli, 
Usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, Izolowa-
nie budynków, Konsultacje budowlane, nadzór budowlany, Roboty 
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, 
Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i  nawierzchni, 
Instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, Montaż i  naprawa instalacji grzewczych, Rozbiórka 
budynków, Zabezpieczenie budynków przed wilgocią, Informacja 
budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie 
budynków, Badania techniczne, dekoracja i  projektowanie wnętrz, 
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdo-
wych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajo-
znawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, Inżynie-
ria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, 
Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych 
budowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, do-
radztwo budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne .

(111) 348388 (220) 2021 05 06 (210) 528542
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 14
(732) CZaJKa MaCIeJ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WałBRZyCh BROWaR 2020
(540) 

(531) 19 .01 .08, 14 .01 .02, 26 .05 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe .

(111) 348389 (220) 2021 05 12 (210) 528852
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) Fe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeloSen + passiflora ZDROWe KORZyŚCI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 01 .03 .02
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 348390 (220) 2021 05 14 (210) 528971
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 19
(732) ZySeK DaRIUSZ VISIOnOPTyK, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visionoptyk
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Preparaty do  konserwowania i  czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji oczu, 
Roztwory dezynfekujące, Roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i namaczania szkieł kontaktowych, Krople do oczu, Krople do nawil-
żania oczu, Roztwory soli, 9 aparaty i przyrządy optyczne, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe, ramki i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na so-
czewki kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do  okularów, oprawki do  okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui na oku-
lary i  okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na  szkła kontaktowe, 
Wyroby optyczne, Części i  osprzęt do  uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Prowadzenie specjalistycznych sklepów optycznych, 
Usługi internetowych sklepów optycznych, Usługi sprzedaży rekla-
my i promocji towarów: preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
oczu, aparaty i  przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki 
i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na soczewki kontaktowe, 
produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do okularów, opraw-
ki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej obejmujące urządzenia 
i  instrumenty optyczne, okulary, szkła, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary przeciwoślepieniowe, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki 
i etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optycz-
ne, roztwory dezynfekujące, roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i  przechowywania szkieł kontaktowych, roztwory do  przemywania 
oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi optyczne, 
diagnozowanie i  badanie wzroku, komputerowe badanie wzroku, 
usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi optometryczne .

(111) 348391 (220) 2021 05 14 (210) 528972
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 19
(732) ZySeK DaRIUSZ VISIOnOPTyK, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visionoptyk Bliżej Ciebie
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Preparaty do  konserwowania i  czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji oczu, 
Roztwory dezynfekujące, Roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i namaczania szkieł kontaktowych, Krople do oczu, Krople do nawil-
żania oczu, Roztwory soli, 9 aparaty i przyrządy optyczne, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe, ramki i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na so-
czewki kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do  okularów, oprawki do  okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui na oku-
lary i  okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na  szkła kontaktowe, 
Wyroby optyczne, Części i  osprzęt do  uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Prowadzenie specjalistycznych sklepów optycznych, 
Usługi internetowych sklepów optycznych, Usługi sprzedaży rekla-
my i promocji towarów: preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
oczu, aparaty i  przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki 
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i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na soczewki kontaktowe, 
produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do okularów, opraw-
ki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej obejmujące urządzenia 
i  instrumenty optyczne, okulary, szkła, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary przeciwoślepieniowe, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki 
i etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optycz-
ne, roztwory dezynfekujące, roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i  przechowywania szkieł kontaktowych, roztwory do  przemywania 
oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi optyczne, 
diagnozowanie i  badanie wzroku, komputerowe badanie wzroku, 
usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi optometryczne .

(111) 348392 (220) 2021 05 14 (210) 528973
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 19
(732) ZySeK DaRIUSZ VISIOnOPTyK, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) visionoptyk .pl
(510), (511) 5 Preparaty do  konserwowania i  czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji oczu, 
Roztwory dezynfekujące, Roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i namaczania szkieł kontaktowych, Krople do oczu, Krople do nawil-
żania oczu, Roztwory soli, 9 aparaty i przyrządy optyczne, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe, ramki i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na so-
czewki kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do  okularów, oprawki do  okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui na oku-
lary i  okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na  szkła kontaktowe, 
Wyroby optyczne, Części i  osprzęt do  uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Prowadzenie specjalistycznych sklepów optycznych, 
Usługi internetowych sklepów optycznych, Usługi sprzedaży rekla-
my i promocji towarów: preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
oczu, aparaty i  przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki 
i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na soczewki kontaktowe, 
produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do okularów, opraw-
ki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej obejmujące urządzenia 
i  instrumenty optyczne, okulary, szkła, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary przeciwoślepieniowe, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki 
i etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optycz-
ne, roztwory dezynfekujące, roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i  przechowywania szkieł kontaktowych, roztwory do  przemywania 
oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi optyczne, 
diagnozowanie i  badanie wzroku, komputerowe badanie wzroku, 
usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi optometryczne .

(111) 348393 (220) 2021 05 14 (210) 528974
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ZySeK DaRIUSZ VISIOnOPTyK, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) visionoptyk .eu
(510), (511) 5 Preparaty do  konserwowania i  czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji oczu, 
Roztwory dezynfekujące, Roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i namaczania szkieł kontaktowych, Krople do oczu, Krople do nawil-
żania oczu, Roztwory soli, 9 aparaty i przyrządy optyczne, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe, ramki i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na so-
czewki kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do  okularów, oprawki do  okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui na oku-
lary i  okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na  szkła kontaktowe, 
Wyroby optyczne, Części i  osprzęt do  uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Prowadzenie specjalistycznych sklepów optycznych, 
Usługi internetowych sklepów optycznych, Usługi sprzedaży rekla-
my i promocji towarów: preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
oczu, aparaty i  przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki 
i  futerały na okulary, szkła optyczne, etui na soczewki kontaktowe, 
produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do okularów, opraw-
ki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej obejmujące urządzenia 

i  instrumenty optyczne, okulary, szkła, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary przeciwoślepieniowe, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki 
i etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optycz-
ne, roztwory dezynfekujące, roztwory do  czyszczenia, dezynfekcji 
i  przechowywania szkieł kontaktowych, roztwory do  przemywania 
oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi optyczne, 
diagnozowanie i  badanie wzroku, komputerowe badanie wzroku, 
usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi optometryczne .

(111) 348394 (220) 2021 05 16 (210) 528976
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BRICOMan POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZnaMy SIĘ
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 26 .03 .01, 26 .03 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Karty kodowane, publikacje w  formie elektronicznej 
do  pobrania, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, pliki do  po-
brania z treściami multimedialnymi, 16 Papier i karton, druki, publi-
kacje drukowane, katalogi, kalendarze, ulotki i biuletyny informacyj-
ne, instrukcje obsługi, bony wartościowe, materiały reklamowe 
z papieru lub z tektury, karty niekodowane, opakowania z papieru, 
tektury lub z tworzyw sztucznych, etykiety, nalepki, 35 Reklama, Za-
rządzanie w  działalności gospodarczej, administrowanie w  działal-
ności gospodarczej, Organizowanie wystaw i imprez dla celów han-
dlowych, reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych, Or-
ganizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i  zarzą-
dzanie nimi, Prezentacja towarów i  usług, nabywanie towarów 
i  usług dla innych przedsiębiorstw, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, Konsultacje w zakresie wyboru 
i nabywania towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemy-
słu, prac badawczych, fotografii jak również dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i  leśnictwa, żywice syntetyczne w  stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w  stanie surowym, nawozy do  użyźniania gleby, ziemia 
do upraw, dodatki glebowe, preparaty chemiczne do użyźniania zie-
mi, ziemia preparowana przeznaczona do  kiełkowania nasion, for-
mowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, środki 
do  uzdatniania wody, substancje mineralne jako środki filtrujące, 
środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania meta-
li, substancje chemiczne do  konserwowania żywności, środki che-
miczne do konserwowania kwiatów, środki chemiczne do konserwo-
wania cementu, preparaty konserwujące stosowane w  murarstwie, 
z wyjątkiem farb i olejów, substancje garbujące, kleje-spoiwa prze-
znaczone dla przemysłu, detergenty stosowane w  procesach prze-
mysłowych, substancje chemiczne do  czyszczenia kominów i  kon-
strukcji ceglanych, rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania 
tłuszczu podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do farb 
i  lakierów, sole do  celów przemysłowych, odczynniki chemiczne 
do celów niemedycznych, organiczne chemikalia wybielające, środki 
odtłuszczające inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domo-
wego, naturalne środki osuszające do  kontroli wilgotności, farby, 
pokosty, lakiery, bejce, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, środki 
zapobiegające korozji i  zabezpieczające drewno, zaprawy farbiar-
skie, żywice naturalne, metale w  postaci folii i  proszku do  użytku 
w  malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i  sztuce, rozcieńczalniki 
i  zagęszczacze do powłok, barwników i  tuszów, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polero-
wania, szorowania, ścierania i nabłyszczania, środki do czyszczenia 
pojazdów, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowe-
go, preparaty do  usuwania plam, detergenty do  stosowania w  go-
spodarstwie domowym, mydła nielecznicze, produkty perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, mieszaniny zapachowe potpourri, środki 
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do  perfumowania powietrza, kadzidełka, kosmetyki nielecznicze, 
nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające, 
nawilżające i wiążące pył, paliwa-również benzyna i materiały oświe-
tleniowe, brykiety paliwowe, drewno opałowe, świece i  knoty 
do  oświetlenia, podpałki, środki sanitarne do  celów medycznych, 
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do  zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze, preparaty do odświeżania powietrza, me-
tale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów bu-
dowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody 
nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby me-
talowe, kasy pancerne, kasetki na pieniądze, kłódki, łańcuchy zabez-
pieczające z metalu, zamki metalowe inne niż elektryczne, metalowe 
zamknięcia do drzwi, zasuwy do zamków, zatrzaski metalowe, zawia-
sy metalowe, blokady metalowe, pojemniki metalowe do przecho-
wywania lub transportu, barierki ochronne metalowe, baseny kąpie-
lowe jako konstrukcje metalowe, blokady na  koła pojazdów, boje 
cumownicze metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, bramy me-
talowe, ogrodzenia metalowe, cyfry i litery z metali nieszlachetnych 
z  wyjątkiem czcionek, drabiny metalowe, tkanina druciana, dysze, 
końcówki wylotowe z  metalu, dzieła sztuki z  metalu, dzwony 
i dzwonki, ekrany paleniskowe, emblematy do pojazdów metalowe, 
dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany, metalowe siatki 
przeciw owadom, etykiety metalowe, haki do wieszania ubrań z me-
talu, kabiny kąpielowe z metalu, kanalizacyjne rury rozgałęźne z me-
talu, metalowe zawory wodociągowe, metalowe złączki rur, rury 
i rurki metalowe, okna i drzwi metalowe, metalowe okucia do drzwi, 
okien, mebli, okucia metalowe budowlane, rolety metalowe, opan-
cerzenie z płyt metalowych, metalowe osłony do rur, metalowe osło-
ny do drzew, metalowe palety załadowcze, palniki metalowe, płyty 
metalowe, podkłady kolejowe metalowe, pomniki metalowe, prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe zaciski do  rur, klatki metalowe, ptaszarnie-
-konstrukcje metalowe, rolki, bloki metalowe inne niż części maszyn, 
metalowe urządzenia do  parkowania rowerów, nieelektryczne 
dzwonki do drzwi, kołatki metalowe, numery domów, nieświecące, 
metalowe, nagrobki metalowe i  metalowe obudowy do  grobów, 
ograniczniki metalowe, metalowe płyty pamiątkowe, metalowe silo-
sy, metalowe słupy ogłoszeniowe, sygnalizacja nieświetlna i nieme-
chaniczna [metalowa], rusztowania elewacyjne z  metalu, szalunki 
do betonu metalowe, szklarnie przenośne metalowe, szyldy metalo-
we, szyny metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, taśmy do zwią-
zywania metalowe, trampoliny metalowe, urządzenie odstraszające 
ptaki z  metalu, wiatrowskazy metalowe, szyny metalowe, zawory 
metalowe inne niż części maszyn, żyłki do wiązania metalowe, bębny 
metalowe do nawijania węży [niemechaniczne], metalowe skrzynki 
na  listy, metalowe skrzynki na klucze, metalowe skrzynki na narzę-
dzia, pręty do spawania, metalowe stoły warsztatowe, metalowe ma-
teriały zbrojeniowe, altany metalowe, maszyny stosowane w rolnic-
twie, ogrodnictwie, leśnictwie, majsterkowaniu, budownictwie 
i w robotach publicznych, maszyny i obrabiarki do obróbki metalu, 
drewna i  tworzyw sztucznych, maszyny stosowane do  pakowania 
i owijania, piły o napędzie innym niż ręczny, narzędzia hydrauliczne, 
narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia pneuma-
tyczne, maszyny, narzędzia i  urządzenia do  mocowania i  łączenia, 
maszyny budowlane, maszyny powlekające, maszyny rozpylające, 
maszyny odlewnicze i do formowania, przetwórstwa, pompy, gene-
ratory elektryczności, turbiny do wytwarzania mocy, turbiny inne niż 
do  pojazdów lądowych, wkrętaki elektryczne, spawarki, elektrody 
do urządzeń spawalniczych, filtry [części maszyn lub silników], lampy 
lutownicze na  gaz, przenośniki, regulatory jako części maszyn, ru-
chome schody i  chodniki, nawijarki mechaniczne do  przewodów 
giętkich, urządzenia do  czyszczenia i  mycia powierzchni zewnętrz-
nych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, worki 
i  torby wymienne do  odkurzaczy, urządzenia filtrujące, separujące 
i  wirówki, elektryczne urządzenia kuchenne do  przygotowywania 
żywności [do  celów innych niż gotowanie], elektryczne urządzenia 
do zasuwania zasłon, maszyny do usuwania odpadów, silniki z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania 
i napędu z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych, mecha-
niczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 
narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, w tym narzędzia 
ręczne budowlane, do  naprawy i  konserwacji, narzędzia rolnicze, 
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, ręczne narzędzia do obci-

nania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, ręcznie sterowane 
narzędzia i  przyrządy do  obróbki materiałów, wyroby nożownicze 
oraz sztućce, przybory do manicure i do pedicure, broń biała, ostrza-
-maszynki do  golenia, maszynki do  strzyżenia włosów do  użytku 
osobistego, elektryczne i nieelektryczne, nożyczki, nożyce, ostrzałki, 
otwieracze do puszek nieelektryczne, otwieracze do butelek, przy-
rządy do  przygotowywania żywności, noże kuchenne i  przybory 
do  cięcia, pasy na  narzędzia, pogrzebacze, pompki ręczne, pompy 
powietrza o  napędzie ręcznym, przybory do  depilacji, elektryczne 
lub nieelektryczne, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rozdrabnia-
cze do warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], scy-
zoryki, szpachle [narzędzia ręczne], szpachelki dla artystów, szczyp-
ce, kleszcze, szpryce do rozpylania środków owadobójczych, toporki, 
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], miechy do ko-
minków [narzędzia ręczne], urządzenia i  przyrządy: naukowe 
nie do celów medycznych, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, ki-
nematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej oraz energii ze źró-
deł odnawialnych, skrzynki rozgałęźne, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, chipowe nośniki danych, karty kodowane, 
pamięci zewnętrzne, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, 
DVD i  inne cyfrowe nośniki do  nagrywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepo-
we, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, mode-
my i dekodery do odbioru programów telewizji kablowej, oprogra-
mowanie komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, odzież 
ognioodporna, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadka-
mi i urazami, kaski zabezpieczające, rękawice do ochrony przed wy-
padkami, maski ochronne, kable i przewody elektryczne, kable kon-
centryczne, ładowarki do  baterii, alarmy, dzwonki i  gwizdki 
sygnalizacyjne, brzęczyki, analizatory powietrza, awaryjne trójkąty 
ostrzegawcze do  pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące 
[LeD], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], 
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, elektryczne ściemniacze światła, etui na  okulary 
i etui na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
kartridże z grami wideo, magnesy dekoracyjne, naklejki termoczułe, 
nie  do  użytku medycznego, pasy bezpieczeństwa, inne niż do  sie-
dzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, osłony przeciwod-
blaskowe, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ter-
mostaty, bezprzewodowe stacje pogodowe, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do  rejestrowania czasu, 
urządzenia systemu gPS, urządzenia zdalnego sterowania, wizjery 
do drzwi [judasze], systemy nadzoru wideo, wykrywacze dymu, wy-
krywacze ruchu, zamki elektryczne, interkomy, elektryczne urządze-
nia do otwierania i zamykania drzwi i bram, zestawy do korzystania 
z telefonu bez użycia rąk, znaki cyfrowe, znaki świecące, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze-
nia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz in-
stalacje sanitarne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe oraz opra-
wy oświetleniowe, latarki, oświetlenie choinkowe, zapalniczki 
i zapalarki, instalacje do oczyszczania i uzdatniania wody, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia do oczyszczania i sterylizacji powietrza, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, systemy hVaC-ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, pompy 
ciepła, palniki, bojlery i  podgrzewacze, urządzenia do  ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, nawilżacze i odwil-
żacze powietrza, filtry do użytku przemysłowego i domowego, łaź-
nie parowe, sauny i wyposażenie spa, instalacje sanitarne i łazienkowe 
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, akcesoria łazienkowe, aparatu-
ra destylacyjna, świecące numery na  domy, zawory do  rur, zawory 
termostatyczne-części instalacji grzewczych, zawory powietrzne 
do  instalacji ogrzewania parowego, pojazdy, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, traktory ogro-
dowe do transportu, ogrodowe wózki na węże do podlewania, silniki 
do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ba-
gażniki do  pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do  pojaz-
dów], pasy bezpieczeństwa do  siedzeń w  pojazdach, pokrowce 
na siedzenia pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki napę-
dzane siłą ludzką, wózki na zakupy, metale szlachetne i ich stopy, wy-
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roby jubilerskie, kamienie szlachetne i  półszlachetne, wyroby arty-
styczne z  metali szlachetnych i  ich  stopów, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, szkatułki, etui, pudełka oraz 
futerały na  przyrządy chronometryczne oraz wyroby biżuteryjne, 
breloczki oraz kółka na klucze, mapy, plany drukowane, albumy, pla-
katy, serwetki i  chusteczki papierowe, obrusy papierowe, ręczniki 
papierowe, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne 
i  biurowe, z  wyjątkiem mebli, kleje do  materiałów biurowych lub 
do celów domowych, materiały dla artystów, do rysowania i do de-
koracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, pędz-
le, wałki malarskie, materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały filtra-
cyjne z papieru, maty papierowe, osłony z papieru na doniczki, nie-
przetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, 
mika i  substytuty tych materiałów, tworzywa sztuczne i  żywice 
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniają-
ce, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki 
i  przewody giętkie, niemetalowe, dźwiękoszczelne materiały, farby 
izolacyjne, folie z  tworzyw sztucznych nie  do  pakowania, gumowe 
ograniczniki do drzwi i do okien, kit, kształtki, niemetalowe, do rur 
elastycznych i  do  rur sztywnych, łączenia cylindrowe, materiały 
do uszczelniania okien i drzwi, materiały do pakowania [amortyzacja, 
wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne-
-półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, mate-
riały zbrojeniowe niemetalowe do  rur, niemetalowe osłony do  rur, 
ognioodporne materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy sa-
moprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, torby-koperty, woreczki z  gumy do  pakowania, uszczelki 
do  rur, włókna z  tworzyw sztucznych nie  dla włókiennictwa, skóra 
i imitacje skóry, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole 
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i  ubrania dla zwierząt, materiały budowlane niemetalowe, 
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła 
i  bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
balustrady niemetalowe, betonowe elementy budowlane, bramki 
wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, konstrukcje budowlane nie-
metalowe, drzwi i  okna niemetalowe, żaluzje, rolety, dzieła sztuki 
wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, grobowce-pomniki nie-
metalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
skrzynki na listy niemetalowe, słupy niemetalowe, moskitiery nieme-
talowe, obudowy kominków, niemetalowe, okienne szkło, z  wyjąt-
kiem stosowanego w pojazdach, palisady i ogrodzenia niemetalowe, 
parapety okienne niemetalowe, podłogi niemetalowe, płyty pamiąt-
kowe niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, pro-
file niemetalowe dla budownictwa, ptaszarnie niemetalowe, ruszto-
wania, szkło budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, 
niemechaniczne, niemetalowe, trampoliny niemetalowe, zaprawy 
budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki nieświe-
cące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalo-
we i nietekstylne, meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, se-
piolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania 
lub transportu, boje cumownicze, budy dla psów, chodziki dla dzieci, 
czopy niemetalowe, dekoracje wiszące, domki dla ptaków, dozowni-
ki stałe do  ręczników niemetalowe, drabiny z  drewna lub tworzyw 
sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, dzwonki do  drzwi niemetalowe, nieelektryczne, haczyki 
na  ubrania, niemetalowe, haki do  zasłon, karimaty, karnisze, kojce, 
kołki niemetalowe, korki, kosze niemetalowe, kółka do kluczy nieme-
talowe, kółka do zasłon niemetalowe, materace, beczki niemetalowe, 
numery domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki do  drzwi 
i  do  okien, niemetalowe ani niegumowe, osprzęt niemetalowy 
do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli, ozdoby z tworzyw 
sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe nieme-
talowe, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podpórki, niemetalowe, 
do roślin lub drzew, poduszki, posłania dla zwierząt domowych, po-
stumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelo-
wej, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety wewnętrz-
ne okienne, rolki do  zasłon, skrzynie na  narzędzia, niemetalowe, 
puste, skrzynki lęgowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowa-
ne, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów, szpule nieme-

chaniczne niemetalowe do  nawijania przewodów giętkich, szyldy 
z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby niemetalowe, tablice do za-
wieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, taśmy drewniane, wykoń-
czeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolar-
skie i  wikliniarskie, wywieszki z  drewna lub tworzyw sztucznych, 
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do pojemników nie-
metalowe, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki 
niemetalowe i  niemurowane, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem 
pędzli malarskich, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło, z  wyjątkiem szkła stosowanego w  budownic-
twie, wyroby szklane, porcelanowe i  ceramiczne, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne, naczynia do  gotowania, smażenia i  pieczenia, dozowniki 
mydła, dozowniki papieru toaletowego, czajniki nieelektryczne, 
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, korkociągi, filtry do kawy 
nieelektryczne, przybory do makijażu, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki i transportery dla zwierząt domowych, kosmetycz-
ki na przybory toaletowe, kosze na śmieci, kruszarki do użytku ku-
chennego, nieelektryczne, łapki na  insekty, łyżki do  butów, maty 
na  stół, nie  z  papieru ani materiałów tekstylnych, miksery, nieelek-
tryczne, do celów domowych [blendery], młynki do użytku domowe-
go, ręczne, nici dentystyczne, osłony na doniczki nie z papieru, do-
niczki i  skrzynki na  kwiaty, elektryczne urządzenia do  wabienia 
i zabijania owadów, piknikowe koszyki z naczyniami, podgrzewacze 
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, prawidła do butów, prze-
nośne chłodziarki, nieelektryczne, przybory toaletowe, rękawice 
do użytku domowego i do prac ogrodniczych, rozpylacze zapacho-
we, ruszty kuchenne, skarbonki, spryskiwacze, terraria domowe 
[uprawa roślin], urządzenia do  odwaniania do  użytku osobistego, 
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, zraszacze, liny 
i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjąt-
kiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetwo-
rzone tekstylne materiały włókiennicze i  ich  zamienniki, namioty 
i brezenty, plandeki, siatki, żagle, worki do transportu i przechowy-
wania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstyl-
nych lub syntetycznych, drabinki sznurowe, hamaki, przykrycia ma-
skujące, runo, woreczki do  prania wyrobów pończoszniczych, 
tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony 
i  kotary z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorą-
giewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi z ma-
teriałów tekstylnych lub z tworzyw sztucznych, moskitiery, pokrow-
ce na meble, ręczniki i ściereczki tekstylne, śpiwory, odzież, obuwie 
i  nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i  sploty, guziki, haczyki 
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki-kilimy, maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, drape-
rie nietekstylne, darń sztuczna, tapeta, maty gimnastyczne, gry, za-
bawki i  przedmioty do  zabawy, artykuły gimnastyczne i  sportowe, 
ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i  z  zakresu akwakultury, świeże 
owoce i  warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i  kwiaty, żywność 
i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, cebulki, rozsady i  nasiona do  sadzenia, darń naturalna, drewno 
nieobrobione, kora surowa, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny su-
szone do  dekoracji, ściółka dla zwierząt, 36 Pośrednictwo w  umo-
wach kredytowych i w udzielaniu pożyczek na zakupy ratalne, Wy-
najmowanie powierzchni w  centrach handlowych, Wynajmowanie 
nieruchomości, Zarządzanie gruntami, Wynajmowanie gruntów i po-
średnictwo w tym zakresie, 37 Usługi remontowo-budowlane, Mon-
taż okien i  drzwi, Montaż ogrodzeń, Montaż paneli podłogowych 
i  ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż mebli, Montaż 
urządzeń grzewczych, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż 
żaluzji i  rolet, Montaż konstrukcji budynków, Montaż izolacji w bu-
dynkach, Montaż instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i gazo-
wych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
39 Transport, dostawa towarów, składowanie i pakowanie towarów .

(111) 348395 (220) 2021 05 17 (210) 529047
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) IROn WaVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IROnWaVe
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(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony, granatowy, niebieski, 
zielony, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 24 .01 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy kompu-
terowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy kontrolne, sys-
temy nadzoru wideo, systemy przetwarzania danych, kamery wideo, 
kamery bezpieczeństwa, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, 
kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery nadzorujące, 
kamery pokładowe, kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery 
aktywowane ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery 
wideo, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kamery do telewizji 
przemysłowej, instalacje alarmowe, urządzenia do  monitorowania 
pracowników, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontro-
la jakości, Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w  zakresie projektowania, Usługi w  zakresie technologii in-
formacyjnych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, Opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Wynajem 
sprzętu i oprogramowania, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
Monitoring systemów sieciowych, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), analizy komputerowe, 45 Usługi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi dozorcze .

(111) 348396 (220) 2021 05 17 (210) 529049
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) gReen aCS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green aCS
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, niebieski, zielony
(531) 26 .13 .25, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy kompu-
terowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy kontrolne, sys-
temy nadzoru wideo, systemy przetwarzania danych, kamery wideo, 
kamery bezpieczeństwa, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, 
kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery nadzorujące, 
kamery pokładowe, kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery 
aktywowane ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery 
wideo, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych!, kamery do telewizji 
przemysłowej, instalacje alarmowe, urządzenia do  monitorowania 
pracowników, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontro-
la jakości, Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w  zakresie projektowania, Usługi w  zakresie technologii in-
formacyjnych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, Opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Wynajem 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, badania i analizy nauko-
we, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowa-
nia, Przemysłowe analizy i  usługi badawcze, Monitoring systemów 
sieciowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), analizy kompute-
rowe, 45 Usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony 
osób i mienia, Usługi dozorcze .

(111) 348397 (220) 2021 05 18 (210) 529059
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) BIFIX WOJCIeCh PIaSeCKI SPÓłKa JaWna, górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX naTURaLaCTIVe

(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, Zioła lecznicze, 29 Owoce 
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, owoce: kandyzowane, 
lukrowane, mrożone, Owocowe: chipsy, galaretki, sałatki owocowe, 
30 herbaty, napoje na bazie herbaty, 31 Owoce świeże i owoce cy-
trusowe, warzywa świeże, 32 napoje bezalkoholowe, Soki, syropy, 
napoje w proszku .

(111) 348398 (220) 2021 05 18 (210) 529068
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) One Day MeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) One Day MeD
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .03 .02, 26 .03 .23
(510), (511) 35 aktualizacja i archiwizacja danych w komputerowych 
bazach danych, handlowe informacje i  porady konsumentom do-
tyczące usług w  zakresie ochrony zdrowia, Kolportaż i  dystrybucja 
próbek medycznych, Pokazy towarów i usług dotyczących ochrony 
zdrowia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych 
w  zakresie usług medycznych, Usługi administracyjne dotyczące 
skierowania lekarza, Usługi handlu hurtowego dotyczące prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i  materiałów 
medycznych, Usługi pośrednictwa w handlu materiałami i środkami 
medycznymi, usługi sprzedaży oprogramowania komputerowego 
dotyczące usług medycznych, 42 Usługi projektowania, aktualizacji 
oprogramowania komputerowego dotyczące usług medycznych, 44 
Usługi medyczne w zakresie: badań posiewowych, chiropraktyki (na-
stawiania kręgosłupa), Chirurgii plastycznej, Medycyny estetycznej, 
Kosmetologii, Laseroterapii, ginekologii, ginekologii estetycznej, 
Dentystyki, Fizjoterapii, Fizykoterapii, Kliniki medycznej, masażu, 
Opieki medycznej, Usługi położnicze, Pomocy medycznej, Porad 
psychologa, Rehabilitacji dla osób maltretowanych, Chiropraktyki, 
Opieki zdrowotnej, Opieki pielęgniarskiej i  medycznej, Usług tera-
peutycznych, Usługi doradcze w  dziedzinie zdrowia, Usługi logo-
pedyczne, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi telemedyczne, 
Dermatologii, Leczenia odwykowego pacjentów nadużywających 
środków odurzających, Opieki paliatywnej .

(111) 348399 (220) 2021 05 19 (210) 529103
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 21
(732) M5 MaRKeTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Droszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maybe baby
(540) 

(591) granatowy, różowy, jasnoniebieski
(531) 03 .01 .14, 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Materace, Materace łóżkowe, Materace sprężynowe, 
Materace piankowe, Materace ogniotrwałe, Materace dmuchane, 
Materace kempingowe, Materace [inne niż materace położnicze], Pły-
wające nadmuchiwane materace, nakładki na  materace, Piankowe 
materace kempingowe, Podstawy pod materace, Materace z lateksu, 
Materace typu futon [inne niż materace położnicze], Materace sprę-
żynowe do łóżek, nakładki wierzchnie na materace, Wierzchnie na-
kładki na materace, Materace dmuchane kempingowe, Materace na-
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dmuchiwane kempingowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, Maty 
kempingowe do  spania [materace], Materace puchowe z  pierzem 
[piernaty], Materace wykonane z  elastycznego drewna, Materace 
dmuchane, do celów niemedycznych, Sprężynowa podstawa mate-
raca [box spring], Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, łóżka 
zawierające materace z  wkładem sprężynowym, Maty do  drzemki 
[poduszki lub materace], Przenośne materace do  użytku w  samo-
chodach, Materace dmuchane, nie do celów medycznych, Materace 
nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, Pościel do łóżeczek 
dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel do  łóżeczek nie-
mowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], Ochraniacze na szczebelki 
do  łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Ochraniacze na  szczebelki 
do  łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, Pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, Poduszki, Poduszki nadmuchiwane, Poduszki dmucha-
ne, Poduszki jako obicia, Poduszki zapachowe, Poduszki ciążowe, 
Poduszki sako, Poduszki podróżne, Poduszki dekoracyjne, Poduszki 
ozdobne, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki wspierające szyję, Po-
duszki na krzesła, Poduszki na siedzenia, Jaśki nadmuchiwane [po-
duszki], Poduszki w kształcie litery U, Poduszki utrzymujące pozycję 
głowy dla niemowląt, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla nie-
mowląt, Poduszki dmuchane do  spania, do  celów niemedycznych, 
Poduszki wodne, inne niż do celów medycznych .

(111) 348400 (220) 2021 05 19 (210) 529104
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 21
(732) SZaDKOWSKI IReneUSZ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www .SMaKI-gReCJI .PL
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .05 .02, 28 .07 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 2 Mastyks (żywica naturalna), 3 Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Mydła, Mydła go golenia, Odżywki do włosów, Pasta do zębów, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Szampony, Środki do czyszczenia 
zębów, Zestawy kosmetyków, 5 herbaty ziołowe do  celów leczni-
czych, Mastyksy dentystyczne, Mydła lecznicze, 7 Mieszalniki, Mikse-
ry elektryczne do celów domowych, 29 Dżemy, galaretki owocowe, 
Ikra rybia przetworzona, Jagody, konserwowane, Jogurty, Kompo-
zycje owoców przetworzonych, Konserwowane warzywa, Marmo-
lada, Masło kakaowe, Migdały mielone, Olej z oliwek jadalny, Oliwa 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Orzechy la-
skowe przetworzone, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, 
Papryka konserwowana, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty na bazie 
orzechów, Przecier pomidorowy, Przeciery warzywne, Ser twarogo-
wy, Skórki owocowe, Sok pomidorowy do gotowania, Tahini (pasta 
z ziarna sezamowego), Warzywa przetworzone, Ser owczy, Pomidory 
przetworzone, Pasta z oliwek, 30 herbata, herbata mrożona, Kapary, 
Kawa, Kapsułki z kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Maka-
rony, Miód, Musztarda, napary, inne niż do celów leczniczych, napo-
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kawy, Ocet, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe do  smarowania 
zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pesto (sos), Słodycze 
owocowe, Słodziki naturalne, Sosy (przyprawy), Sosy pomidoro-
we, Sosy sałatkowe, Sól kuchenna, Suchary, Syropy i  melasa, Woda 
z  kwiatu pomarańczy do  celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, Chałwa, Ocet balsamiczny, Chutney (ostry, gęsty 
sos), Czekolada, Przyprawy, 31 Pomarańcze, 32 Woda mineralna (na-
poje), Woda gazowana, 33 Wino, Likiery  .

(111) 348401 (220) 2021 05 19 (210) 529099
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) BIFIX WOJCIeCh PIaSeCKI SPÓłKa JaWna, górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)

(540) BIFIX
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, Zioła lecznicze, 29 Owoce 
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, owoce: kandyzowane, 
lukrowane, mrożone, owocowe: chipsy, galaretki, Sałatki owocowe, 
30 herbaty, napoje na bazie herbaty, 31 Owoce świeże i owoce cy-
trusowe, Warzywa świeże, 32 napoje bezalkoholowe, Soki, syropy, 
napoje w proszku .

(111) 348402 (220) 2021 05 20 (210) 529162
(151) 2021 10 29 (441) 2021 06 21
(732) USyDUS MaRIUSZ, Pokrówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIeLUCh
(540) 

(591) czarny, brązowy, biały, szary, jasnobrązowy
(531) 03 .01 .14, 02 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo 
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja 
piwa, Brzeczka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie 
piwa, napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu do  produkcji 
piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPa), Chmiel (Wyciąg z-) 
do  wytwarzania piwa, Shandy [napój składający się z  piwa i  lemo-
niady], ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, Wody mine-
ralne, Wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe, Soki owocowe [napoje], Woda sodowa, aromatyzowane 
napoje gazowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z  piwem, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami bezalkoholowymi .

(111) 348403 (220) 2021 05 21 (210) 529284
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) ZaKłaDy MIĘSne SILeSIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUDa nasze polskie . Tak! Kultowe!
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin .

(111) 348404 (220) 2021 05 21 (210) 529287
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) ROBaK agaTa PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-
hanDLOWe ROTeX, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DeSTInO
(510), (511) 18 Torby, Torebki, Torby turystyczne, 25 Botki, Buty spor-
towe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, etole [futra], Futra [odzież], 
Kamizelki, Kombinezony [odzież], Koszule, Kurtki [odzież], Mufki 
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[odzież], narzutki na ramiona, Obuwie, Odzież, Odzież ze skóry, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Palta, Paski [odzież], Pelerynki, Podkoszulki, 
Podkoszulki sportowe, Pulowery, Sandały, Spódnice, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki, Swetry, garnitury .

(111) 348405 (220) 2021 05 21 (210) 529293
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) ICaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iCare
(510), (511) 37 Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych .

(111) 348406 (220) 2021 05 21 (210) 529294
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 19
(732) TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ eUROPa SPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) app2U
(540) 

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .03, 29 .01 .06
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe .

(111) 348407 (220) 2021 05 21 (210) 529297
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) TeKnISKa POLSKa PRZeMySłOWe SySTeMy TRanSMISJI 
DanyCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyBeRTeK
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 14 .05 .02, 14 .05 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] .

(111) 348408 (220) 2021 05 24 (210) 529318
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) gUangDOng OPPO MOBILe TeLeCOMMUnICaTIOnS CORP ., 
LTD ., guangdong (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oppo
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Tablety, Programy komputerowe nagrane, Oprogramo-
wanie gier, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy kompute-
rowe do pobrania, aplikacje softwerowe na smartfony do pobrania, 
Zegarki inteligentne, Okulary inteligentne, Interaktywne termina-
le z  ekranami dotykowymi, Roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, Oprogramowa-
nie gier rzeczywistości wirtualnej, Skanery biometryczne, Maszyny 
faksymilowe, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy do  śledzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Smartfony, etui na smartfony, Folie 

ochronne dostosowane do smartfonów, Pokrowce na smartfony, Pa-
ski do telefonów komórkowych, Klawiatury do smartfonów, głośniki 
bezprzewodowe, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Słuchawki 
douszne, Urządzenia do nauczania, Kamery video, Zestawy na głowę 
do  rzeczywistości wirtualnej, Roboty do  nadzoru bezpieczeństwa, 
aparaty fotograficzne, Kijki do robienia sobie zdjęć, Kable USB, Chipy, 
Panele dotykowe, Ogniwa galwaniczne, ładowarki do baterii, Zasi-
lacze przenośne, akumulatory, Filmy rysunkowe animowane, anali-
zatory powietrza, Przyrządy pomiarowe, Biochipy, Urządzenia tele-
wizyjne, Projektory, Słuchawki bezprzewodowe, Dżojstiki do użytku 
z komputerami, inne niż do gier wideo, Układy scalone .

(111) 348409 (220) 2021 05 24 (210) 529370
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) MaJSTeR BUDOWLane aBC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres
(540) 

(531) 03 .13 .04, 03 .13 .25, 27 .05 .01, 14 .07 .23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami 
budowlanymi w  szczególności takimi jak: betonowe materiały bu-
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały 
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały 
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze  szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow-
lane], materiały budowlane z  drewna, fornir kamienny [materiały 
budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały bu-
dowlane z  kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, materiały budowlane i  konstrukcyjne nieme-
talowe, materiały budowlane (nie  z  metalu), materiały budowlane 
na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, ma-
teriały budowlane z  włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwero-
zyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane składające 
się ze  szkła, materiały budowlane niemetalowe o  właściwościach 
akustycznych, materiały budowlane wykonane z  włókna skalnego, 
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materia-
ły budowlane z  tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy 
betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, budowlane 
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, niemetalowe materiały budowlane do  zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały bu-
dowlane], mieszanki asfaltowe do  wypełniania ubytków na  bazie 
smoły [materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), me-
talowe materiały budowlane, budowlane materiały metalowe, bla-
charskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały 
budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwa-
łe materiały z  metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na  rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w  po-
staci płyt, metalowe materiały budowlane w  postaci arkuszy, me-
talowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochron-
ne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], 
artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami 
wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, 
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budow-
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lanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i  sprzę-
tem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z  metalu, drewna, szkła, ce-
ramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, 
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, 
drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samo-
chodowymi, 37 Usługi budowlane, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne .

(111) 348410 (220) 2021 05 24 (210) 529371
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) MaJSTeR BUDOWLane aBC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres
(540) 

(531) 03 .13 .04, 03 .13 .25, 14 .07 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami 
budowlanymi w  szczególności takimi jak: betonowe materiały bu-
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały 
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały 
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze  szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow-
lane], materiały budowlane z  drewna, fornir kamienny [materiały 
budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały bu-
dowlane z  kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, materiały budowlane i  konstrukcyjne nieme-
talowe, materiały budowlane (nie  z  metalu), materiały budowlane 
na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, ma-
teriały budowlane z  włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwero-
zyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane składające 
się ze  szkła, materiały budowlane niemetalowe o  właściwościach 
akustycznych, materiały budowlane wykonane z  włókna skalnego, 
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materia-
ły budowlane z  tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy 
betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, budowlane 
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, niemetalowe materiały budowlane do  zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały bu-
dowlane], mieszanki asfaltowe do  wypełniania ubytków na  bazie 
smoły [materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), me-
talowe materiały budowlane, budowlane materiały metalowe, bla-
charskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały 
budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwa-
łe materiały z  metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na  rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w  po-
staci płyt, metalowe materiały budowlane w  postaci arkuszy, me-
talowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochron-
ne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], 
artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami 
wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, 
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budow-
lanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i  sprzę-
tem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z  metalu, drewna, szkła, ce-
ramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, 
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, 
drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samo-

chodowymi, 37 Usługi budowlane, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne .

(111) 348411 (220) 2021 05 24 (210) 529373
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) MaJSTeR BUDOWLane aBC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres
(540) 

(531) 03 .13 .04, 03 .13 .25, 14 .07 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi 
w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami 
budowlanymi w  szczególności takimi jak: betonowe materiały bu-
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały 
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały 
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze  szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow-
lane], materiały budowlane z  drewna, fornir kamienny [materiały 
budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały bu-
dowlane z  kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, materiały budowlane i  konstrukcyjne nieme-
talowe, materiały budowlane (nie  z  metalu), materiały budowlane 
na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, ma-
teriały budowlane z  włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwero-
zyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane składające 
się ze  szkła, materiały budowlane niemetalowe o  właściwościach 
akustycznych, materiały budowlane wykonane z  włókna skalnego, 
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materia-
ły budowlane z  tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy 
betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, budowlane 
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, niemetalowe materiały budowlane do  zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały bu-
dowlane], mieszanki asfaltowe do  wypełniania ubytków na  bazie 
smoły [materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), me-
talowe materiały budowlane, budowlane materiały metalowe, bla-
charskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały 
budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwa-
łe materiały z  metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na  rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w  po-
staci płyt, metalowe materiały budowlane w  postaci arkuszy, me-
talowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochron-
ne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], 
artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami 
wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, 
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budow-
lanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i  sprzę-
tem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z  metalu, drewna, szkła, ce-
ramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, 
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, 
drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samo-
chodowymi, 37 Usługi budowlane, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne .
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(111) 348412 (220) 2021 05 24 (210) 529375
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) MaJSTeR BUDOWLane aBC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres
(540) 

(531) 03 .13 .04, 03 .13 .25, 14 .07 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi w za-
kresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z  materiałami 
budowlanymi w  szczególności takimi jak: betonowe materiały bu-
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały 
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały 
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze  szkła, 
materiały budowlane z  bitumu, siding winylowy [materiały budow-
lane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały bu-
dowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały budowla-
ne z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały 
izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate-
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, 
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane 
z  włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały bu-
dowlane niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokry-
wania dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały 
budowlane niemetalowe o  właściwościach akustycznych, materia-
ły budowlane wykonane z  włókna skalnego, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw 
sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do  użytku jako 
materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do  użytku przy 
poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe umac-
niane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, niemetalowe 
materiały budowlane do  zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na  pły-
ty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe 
do  wypełniania ubytków na  bazie smoły [materiały budowlane], 
materiały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowlane, 
budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, 
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały me-
talowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe 
[materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały bu-
dowlane], materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe 
materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane 
w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
narożniki ochronne nakładane na  płyty gipsowo-kartonowe [mate-
riały budowlane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończe-
niowymi, meblami, urządzeniami i  wyrobami elektrotechnicznymi, 
narzędziami budowlanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa 
domowego i  sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z  metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użyt-
ku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą 
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, po-
jazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, Doradztwo inżynie-
ryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków, Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, 
Roboty budowlane specjalistyczne .

(111) 348413 (220) 2021 05 24 (210) 529393
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09

(732) LaKaRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LaKaRT
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, utrwalacze, środki zapobiegają-
ce korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, 
Surowe żywice naturalne, Podkłady, 20 Meble, w tym biurowe, meta-
lowe, ogrodowe, szkolne i ich części, Drzwi do mebli, Wykończenio-
we elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Lustra .

(111) 348414 (220) 2021 05 24 (210) 529394
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) LaKaRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaKaRT
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .01 .13, 24 .09 .02
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, utrwalacze, środki zapobiegają-
ce korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, 
Surowe żywice naturalne, Podkłady, 20 Meble, w tym biurowe, meta-
lowe, ogrodowe, szkolne i ich części, Drzwi do mebli, Wykończenio-
we elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Lustra .

(111) 348415 (220) 2021 05 25 (210) 529419
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) TVn SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Receptura
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  for-
macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, Inte-
raktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, Urządzenia do  na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, Kablowego i światłowodowego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne 
i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode-
rem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygna-
łu zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i  interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), 
Programy komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów za  pośrednic-
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy kom-
puterowe do  obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do  zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj-
ne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obra-
zów, dźwięków i zapisu wideo w postaci Plików w formacie elektro-
nicznym, aparaty telefoniczne, Monitory, Komputery i  urządzenia 
towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewi-
zyjnego i  radiowego w  systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro-
wym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, Wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w za-
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kresie dystrybucji i  doręczania prospektów i  próbek reklamowych, 
organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi ba-
dania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie 
informacji w  sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie 
i  przekazywanie informacji o  działalności gospodarczej, Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz 
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, 
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i  filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośni-
ków obrazu i  dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier 
komputerowych, urządzeń do  nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara-
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo-
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo-
wego i  satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i  radiowych, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem 
sygnału, Urządzeń do  odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierających zestaw do  odbioru telewizji, zestawów aparaturowych 
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi-
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, 
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go-
spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do-
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży 
niżej wymienionych towarów z  naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, 
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane 
na  długopisy, etui skórzane na  wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i mę-
ska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulato-
ry, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, no-
tesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na  napoje, organizery, otwieracze do  butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, pa-
rea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki 
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po-
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz-
ki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki 
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i  perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze  szkła 
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usłu-
gi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i  roz-
powszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewi-
zyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i  sportowych oraz audycji z  interaktywnym udziałem wi-
dzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwię-
ku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
niania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycz-
nych-Internetu, Usługi komunikacyjne za  pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, Usługi 
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z  możliwością wykorzystania przesyłania informacji od  abonenta 
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przeka-
zywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne prze-
znaczone do  obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjne-
go łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inte-
ligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagry-
wane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z kom-

puterowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, wy-
najem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organi-
zacja i  przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie 
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostar-
czanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nada-
wania sygnału telewizyjnego i  radiowego, odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cy-
frowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci Lan-przesy-
łanie danych z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do  Internetu za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
Usługi udostępniania dostępu do  krajowych i  międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: or-
ganizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra-
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
Dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Do-
starczanie informacji o  rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego za-
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z  preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od-
biorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez In-
ternet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organi-
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for-
mie elektronicznej, udostępnianie ich  w  sieci internetowej, Usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe do-
tyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie eksper-
tyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, 
Prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-
-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), hosting i  administracja serwerów internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera-
cyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych .

(111) 348416 (220) 2021 05 25 (210) 529425
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) FILIPOWICZ WITOLD PhaRMaCy LaBORaTORIeS PLUS, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety .

(111) 348417 (220) 2019 04 04 (210) 498272
(151) 2019 12 06 (441) 2019 08 19
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(732) ChInaWay POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fun 4 Kids
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .17
(510), (511) 28 puzzle 3D, puzzle, klocki do  łączenia, lalki, akcesoria 
do lalek, zabawki edukacyjne, figurki, maskotki, gry dla dzieci .

(111) 348418 (220) 2019 04 12 (210) 498682
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 20
(732) JahOłKOWSKa MagDaLena, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZa WORKShOP
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, biura pośrednictwa pracy, 
fakturowanie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rekla-
ma online za pośrednictwem komputerowej sieci, reklama zewnętrz-
na, rekrutacja personelu, sporządzanie wyciągu z  konta, 43 usługi 
restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami, transportem, usługi barowe .

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 towarów 
(usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru klasy 
towarowej (usługowej).

(111) 043089 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 043090 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 050424 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 075733 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 075744 (180) 2032 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 076074 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 076086 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 076474 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 076475 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 077336 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 077338 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 077350 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 077359 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077360 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077361 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077362 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077364 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077365 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 077367 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 077473 (180) 2032 01 28 Prawo przedłużono w całości

(111) 077474 (180) 2032 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 077512 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 078297 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 081358 (180) 2032 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 081359 (180) 2032 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 083137 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 083139 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 083369 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 086554 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 086599 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 160591 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 41: organizowanie festi-
wali .

(111) 162191 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 162192 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 162193 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 162198 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 162199 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 162201 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 162202 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 163013 (180) 2032 02 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 163261 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 163327 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 163463 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 163515 (180) 2032 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 163545 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163546 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163547 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163548 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163549 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163550 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163551 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163552 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 163999 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 164081 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 164154 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 164176 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 164177 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 164390 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 164489 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 164600 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 164617 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 164618 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 164677 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 164850 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 165075 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 165383 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 165721 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 165723 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 165803 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 165860 (180) 2032 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 166032 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 166221 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 166293 (180) 2032 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 166760 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 167280 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 167793 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 168599 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 169020 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 169412 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 169633 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 170027 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 170786 (180) 2032 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 171754 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 172079 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 172242 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 172443 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości



110 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2022

(111) 174049 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 174516 (180) 2032 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 183083 (180) 2032 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 202432 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 204906 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 249511 (180) 2031 05 13 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 41: usługi w zakresie tłu-
maczeń .

(111) 250644 (180) 2031 06 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 251027 (180) 2031 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 252123 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 252373 (180) 2031 11 02 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 41: nauczanie języków ob-
cych, organizowanie konferencji, 
kongresów, zjazdów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe .

(111) 253652 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 253663 (180) 2031 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 253934 (180) 2031 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 254129 (180) 2032 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 254130 (180) 2032 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 254419 (180) 2031 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 254443 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 254512 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 254701 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254705 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 255232 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 255272 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 255295 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 255297 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 255302 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 255303 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 255340 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 255341 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 255767 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 255768 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 256131 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 256132 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 256133 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 256134 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 256167 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256168 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256447 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 256587 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 256727 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 256990 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 257160 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257162 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 257411 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257543 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 257546 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257548 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257549 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257550 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257603 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 257666 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 257803 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257938 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257939 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257940 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257941 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257942 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257943 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 258217 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 258457 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258509 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości

(111) 258708 (180) 2031 11 28 Prawo przedłużono w części dla 
towarów: 33: napoje alkoholowe 
- likiery .

(111) 258727 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 259098 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 259149 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 259208 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 259311 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259312 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259753 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 259754 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 259755 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 259756 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 259841 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 259889 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 260069 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 260532 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 260587 (180) 2032 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 260588 (180) 2032 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 260589 (180) 2032 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 261084 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 261159 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 261661 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 261714 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 261715 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 262060 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 262388 (180) 2031 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 262688 (180) 2031 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 262715 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 262765 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 262785 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 263814 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 264028 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 264531 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 265476 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 272910 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 272911 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 272918 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 281531 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 322207 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 331213 (180) 2032 04 30 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) 505906 U
(210) 479021 U
(210) 479025 U
(210) 495756 ZT13/2019
(210) 497183 U
(210) 512351 U
(210) 515537 U
(210) 515746 U
(210) 516851 U
(210) 521397 U
(210) 521702 U
(210) 522819 U
(210) 523424 U

(210) 524634 U
(210) 525297 U
(210) 526815 U
(210) 527289 ZT22/2021
(210) 527355 U
(210) 528262 ZT23/2021
(210) 528720 U
(210) 531747 U
(210) 533208 U
(210) 533635 U
(210) 533679 U
(210) 533681 U
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decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa wydane po 

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

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

(210) 502859 ZT37/2019
(210) 504097 ZT41/2019
(210) 520237 ZT4/2021
(210) 521607 ZT2/2021

(210) 522075 U
(210) 525300 ZT15/2021
(210) 526085 ZT29/2021
(210) 526086 ZT29/2021

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 340966 20/2021 2021 10 18 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15 .04 .2021 r .  
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

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) 050353 a . Wykreślono: LaBORaTOIReS eXPanSCIenCe, 
COURBeVOIe, Francja; Wpisano: LaBORaTOIReS eXPanSCIenCe, 
Paryż, Francja .

(111) 075175 a . Wykreślono: MaPa gMBh gUMMI UnD PLa-
STIKWeRKe, ZeVen, niemcy; Wpisano: Mapa gmbh, Zeven, niemcy .

(111) 075175 a . Wykreślono: Mapa gmbh, Zeven, niemcy; 
Wpisano: Camping gaz (Deutschland) gmbh, hattersheim, niemcy .

(111) 078087 a . Wykreślono: PIaP Przemysłowy Instytut au-
tomatyki i Pomiarów, Warszawa, Polska; Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa 
łUKaSIeWICZ - PRZeMySłOWy InSTyTUT aUTOMaTyKI I POMIa-
RÓW PIaP, Warszawa, Polska .

(111) 094284 a . Wykreślono: Bayer animal health gmbh, 
Leverkusen, niemcy; Wpisano: VeTOQUInOL Sa, Magny-Vernois, 
Francja .

(111) 100573 D . Wykreślono: ,,na podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu, Wydział IX gospodarczy z dnia 24 października 
2017 r . w sprawie o sygn . akt IX gnc 470/17, Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko 
w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sy-
gnaturą akt: KM 609/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: Społecznego 
Instytutu Wydawniczego ZnaK Sp . z o .o . z siedzibą w Krakowie’’ .

(111) 116113 a . Wykreślono: nOeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Komorniki, Pol-
ska 300905507; Wpisano: nOeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Komorniki, Polska 300905507 .

(111) 159067 a . Wykreślono: LIeBReChT anD WOOD SeRVI-
CeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142753880; Wpisano: LIeBReChT anD WOOD POLanD 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142753880 .

(111) 161066 a . Wykreślono: KaBUShIKI KaISha aCCeSS 
(aLSO TRaDIng aS aCCeSS CO ., LTD .), TOKIO, Japonia; Wpisano: 
aCCeSS CO ., LTD, Tokio, Japonia .

(111) 162145 a . Wykreślono: MR aPPLe neW ZeaLanD LIMI-
TeD, Scales house, 254 Montreal Street Christchurch, nowa Zelan-
dia; Wpisano: MR aPPLe neW ZeaLanD LIMITeD, Whakatu, nowa 
Zelandia .

(111) 166221 a . Wykreślono: KOeLneR RaWLPLUg IP SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIa, Wrocław, Polska 
121459590; Wpisano: FIRMa hanDLOWO-USłUgOWa SOBIK Le-
SZeK SOBIK, Bielsko-Biała, Polska 070449808 .

(111) 168510 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-handlowe „RegaMeT” Krzysztof Boroń, Wacław Tryba 
Spółka Jawna, Mielec, Polska 690018675; Wpisano: RegaMeT TRy-
Ba SPÓłKa JaWna, Rzemień, Polska 690018675 .

(111) 183034 a . Wykreślono: aLBReChT KOnIeTZKO, BaM-
BeRg, niemcy; Wpisano: gako Deutschland gmbh, Scheßlitz, 
niemcy .

(111) 188328 a . Wykreślono: CMS LegaL SeRVICeS eeIg, 
BRUKSeLa, Belgia; Wpisano: CMS LegaL SeRVICeS eeIg, Frankfurt, 
niemcy .

(111) 196848 a . Wykreślono: LOT Polskie Linie Lotnicze S .a ., 
Warszawa, Polska 010058960; Wpisano: POLSKIe LInIe LOTnICZe 
LOT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 010058960 .

(111) 197473 a . Wykreślono: nOeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Komorniki, Pol-
ska 300905507; Wpisano: nOeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Komorniki, Polska 300905507 .

(111) 224624 a . Wykreślono: enBIO TeChnOLOgy Spółka z 
o .o ., Suchy Dwór, Polska 191317763; Wpisano: enBIO TeChnOLOgy 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia, Polska 
191317763 .

(111) 225212 a . Wykreślono: enBIO TeChnOLOgy SPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska; Wpi-
sano: enBIO TeChnOLOgy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191317763 .

(111) 234031 a . Wykreślono: OLaWSKI Spółka Cywilna-Da-
mian Olawski, Krzysztof Olawski, Kraków, Polska; Wpisano: Da-
MIan OLaWSKI STUDIO OLaWSKI, Kraków, Polska .

(111) 234043 a . Wykreślono: InPOST FInanSe SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
356319415; Wpisano: InTegeR gROUP SeRVICeS SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 360754438 .
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(111) 240962 a . Wykreślono: CROQUeT Spółka Cywilna an-
drzej Cieślawski, adam Wronecki, Szczodre, Polska; Wpisano: CRO-
QUeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczo-
dre, Polska 020422352 .

(111) 245300 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., LeIDen, 
holandia; Wpisano: aUROVITaS PhaRMa POLSKa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 253909 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) 253909 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 256116 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) 256116 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 256117 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) 256117 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 256118 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) 256118 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 259274 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) 259274 a . Wykreślono: gReM e . gRyCan, M . gRyCan 
SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: e . gRyCan, 
M . gRyCan SPÓłKa JaWna, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 263821 a . Wykreślono: KOeLneR RaWLPLUg IP SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
121459590; Wpisano: FIRMa hanDLOWO-USłUgOWa SOBIK Le-
SZeK SOBIK, Bielsko-Biała, Polska 070449808 .

(111) 277542 a . Wykreślono: InTeR eUROPOL PIeKaRnIa 
SZWaJCaRSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa JaWna, Marki, Polska 001391853; Wpisano: InTeR eURO-
POL SPÓłKa aKCyJna, Marki, Polska 001391853 .

(111) 278155 a . Wykreślono: gOODyeaR DUnLOP TyReS UK 
LIMITeD, BIRMInghaM, Wielka Brytania; Wpisano: gOODyeaR Ty-
ReS UK LIMITeD, Birmingham, Wielka Brytania .

(111) 278156 a . Wykreślono: gOODyeaR DUnLOP TyReS UK 
LIMITeD, BIRMInghaM, Wielka Brytania; Wpisano: gOODyeaR Ty-
ReS UK LIMITeD, Birmingham, Wielka Brytania .

(111) 288332 a . Wykreślono: KOLPORTeR SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kielce, 
Polska 291770790; Wpisano: KOLPORTeR SPÓłKa Z OgRanICZO-
na ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kielce, Polska 291770790 .

(111) 288642 a . Wykreślono: PeTS DOLFOS SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Piotrków Trybunalski, Polska 360508449; Wpisano: DOLFOS PeTS 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Piotrków Trybunalski, Polska 360508449 .

(111) 296527 a . Wykreślono: egMOnT-POLSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012073857; Wpisano: STORy hOUSe egMOnT SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012073857 .

(111) 299510 D . Wykreślono: „na podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu, Wydział IX gospodarczy z dnia 24 październi-
ka 2017 r . w sprawie o sygn . akt IX gnc 470/17, Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr 
Legutko w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: KM 609/18 dokonał zajęcia prawa ochronne-
go na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionego: 
Społecznego Instytutu Wydawniczego ZnaK sp . z o .o . z siedzibą 
w Krakowie” .

(111) 301758 a . Wykreślono: ZDeBeL BeaTa, ZDeBeL aRKa-
DIUSZ SPÓłKa CyWILna, Piekary Śląskie, Polska 277510077; Wpi-
sano: ZDROWIT SPÓłKa aKCyJna, Piekary Śląskie, Polska .

(111) 303693 a . Wykreślono: ZDeBeL BeaTa, ZDeBeL aRKa-
DIUSZ SPÓłKa CyWILna, Piekary Śląskie, Polska 277510077; Wpi-
sano: ZDROWIT SPÓłKa aKCyJna, Piekary Śląskie, Polska .

(111) 316385 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-handlowe „RegaMeT” Krzysztof Boroń, Wacław Tryba 
Spółka Jawna, Mielec, Polska 690018675; Wpisano: RegaMeT TRy-
Ba SPÓłKa JaWna, Rzemień, Polska 690018675 .

(111) 316651 a . Wykreślono: PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CyJnO-USłUgOWO-hanDLOWe RegaMeT KRZySZTOF BOROŃ, 
WaCłaW TRyBa SPÓłKa JaWna, Mielec, Polska 690018675; Wpisa-
no: RegaMeT TRyBa SPÓłKa JaWna, Rzemień, Polska 690018675 .

(111) 317530 a . Wykreślono: MOnIKa MaRIa MaSTaLeRZ-
-SZCZePaneK, Kochanówka, Polska; Wpisano: MOnIKa MaRIa Ma-
STaLeRZ, Kochanówka , Polska .

(111) 328355 a . Wykreślono: Santander Merchant Platform 
Solutions, S .L ., Boadilla del Monte, hiszpania; Wpisano: Pagonxt 
Merchant Solutions, S .L ., Boadilla del Monte, hiszpania .

(111) 331559 a . Wykreślono: TheRMOPLaST SUPeR SPÓł-
Ka aKCyJna, Libiąż , Polska 387822475; Wpisano: TheRMOPLaST 
PeRManenT DeVeLOPMenT SPÓłKa aKCyJna, Libiąż, Polska 
387822475 .

(111) 331904 a . Wykreślono: KaTaRZyna eWa KOZIOł, 
SynDyKaT aRT aCaDeMy, Tarnów, Polska 121490921; Wpisano: 
SynDyKaT aRT aCaDeMy KaTaRZyna KOZIOł, Tarnów, Polska 
121490921; BaRTłOMIeJ KOZIOł, Tarnów, Polska .

(111) 331904 e . Wpisano: „na podstawie Regulaminu z dnia 
16 grudnia 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne” .

(111) 333230 a . Wykreślono: Santander Merchant Platform 
Solutions, S .L ., Boadilla del Monte, hiszpania; Wpisano: Pagonxt 
Merchant Solutions, S .L ., Boadilla del Monte, hiszpania .

(111) 336848 a . Wykreślono: PaWeł SaBaRaŃSKI, Jabłonna, 
Polska; Wpisano: gRaIL POInT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389021992 .

(111) 336849 a . Wykreślono: PaWeł SaBaRaŃSKI, Jabłonna, 
Polska; Wpisano: gRaIL POInT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389021992 .

(111) 339389 a . Wykreślono: eLe TaXI SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, 
Polska; Wpisano: eLe TaXI POLSKa - CenTRUM OBSłUgI KLIenTa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 389234541 .
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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) 229222 (540) SChneeBeRgeR
(531) CFe: 26 .04 .02, 27 .05 .01 (511) 7, 8, 9
(732) J . Schneeberger Maschinen ag,  
geissbergstrasse 2, Ch-4914 Roggwil (Ch)
(151) 2020 08 26 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03
(111) 525076 (540) aRISTO
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 1, 29, 30
(732) PURaTOS, Industrialaan 25, B-1702 groot-Bijgaarden (Be)
(151) 2019 09 10 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03
(111) 743980 (540) Pernalin (511) 5
(732) anton hübner gmbh & Co Kg,  
79238 ehrenkirchen (De)
(151) 2020 10 29 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10
(111) 1209645 (540) SKy (511) 3, 37
(732) Unitary enterprise „Parfumerno-kosmeticheskaya fabrika 
„Sontsa”, Proektiruemaya street 1, 213760 Osipovichi,  
Mogilev region (By)
(151) 2017 06 06 (441) 2017 08 28 (581) 2017 08 10
(111) 1241899 (540) valueStreamer
(531) CFe: 27 .01 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 41, 42
(732) CaS Software ag, CaS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe (De);  
Staufen ag, Blimenstr . 5, 73257 Koengen (De)
(151) 2014 12 23 (441) 2015 05 25 (581) 2015 04 09
(111) 1292661 (540) Dragon Capital
(531) CFe: 04 .03 .03 (511) 36
(732) DRagOn CaPITaL LLC,  
Saksahanskoho Street 36 D, Kyiv 01033 (Ua)
(151) 2020 12 22 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10
(111) 1325037 (540) algiPharma (511) 5
(732) algiPharma aS, Industriveien 33, n-1337 Sandvika (nO)
(151) 2016 09 12 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10
(111) 1434611 (540) Prima
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 35
(732) „aZIMPeKS” LLC,  
Boulvar Perervinskiy 27, korp . 1, RU-109469 Moscow (RU)
(151) 2018 06 05 (441) 2018 12 03 (581) 2018 11 15
(111) 1513895 (540) nOS VIgneROnS OnT DU TaLenT (511) 33
(732) SOCIeTe COOPeRaTIVe gROUPeMenTS D’aChaTS DeS 
CenTReS LeCLeRC,  
26 Quai Marcel Boyer, F-94200 IVRy SUR SeIne (FR)
(151) 2019 12 24 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13
(111) 1518158 (540) Reno (511) 35
(732) gUangDOng OPPO MOBILe TeLeCOMMUnICaTIOnS CORP ., 
LTD ., no . 18 haibin Road, Wusha, Chang’an,  
Dongguan, guangdong (Cn)
(151) 2021 04 07 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10
(111) 1526728 (540) save v
(531) CFe: 26 .01 .03, 27 .05 .01 (511) 35
(732) SaVe STORe, 14 avenue de l’archeImmeuble Colisée,  
ZaC Danton, F-92400 COURBeVOIe (FR)
(151) 2020 07 28 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1529206 (540) TRIangOLO (511) 29
(732) SOCIeTe COOPeRaTIVe gROUPeMenTS D’aChaTS DeS 
CenTReS LeCLeRC,  
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRy-SUR-SeIne (FR)
(151) 2020 03 24 (441) 2020 05 25 (581) 2020 05 07

(111) 1534422 (540) Colex (511) 32
(732) aLI KaRaMaTI (Mr .),  
Unit 3, no 15, Saed alley, Morvarid Street,  
Saadat abad 1998746745 Tehran (IR)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1558710 (540) ST SOyTeX
(531) CFe: 26 .04 .02, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 29, 31
(732) SOyTeX LTD,  
ChaRaLaMPOU MOUSKOU, 20,  
aThInODOROU BUSIneSS CenTRe OFFICe 404, Cy-8010 PaPhOS (Cy)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1588447 (540) UnBOX nOW (511) 9, 16, 28, 35, 41
(732) aSMODee gROUP,  
18 rue Jacqueline auriol, Quartier Villaroy, F-78280 gUyanCOURT (FR)
(151) 2020 12 11 (441) 2021 05 17 (581) 2021 04 29

(111) 1590738 (540) ReSTyLane COnTOUR (511) 3, 5, 10
(732) galderma holding Sa,  
Rue d’entre-deux-Villes 10, Ch-1814 La Tour-de-Peilz (Ch)
(151) 2021 03 24 (441) 2021 05 31 (581) 2021 05 13

(111) 1593829 (540) PeRSKInDOL
(531) CFe: 01 .15 .05, 27 .05 .01 (511) 3, 5
(732) Verfora Sa (Verfora ag) (Verfora Ltd .), Route de Moncor 10, 
Ch-1752 Villars-sur-glâne (Ch)
(151) 2021 01 29 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1593976 (540) TaLO .S (511) 20
(732) König + neurath ag, Industriestraße 1-3, 61184 Karben (De)
(151) 2021 03 24 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1593992 (540) Cow-Welfare (511) 17
(732) COW-WeLFaRe a/S, Langkær 15, DK-6100 haderslev (DK)
(151) 2021 04 23 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594058 (540) I like it like that .
(531) CFe: 26 .04 .18, 27 .05 .08, 29 .01 .12 (511) 32, 33
(732) Schweppes International Limited,  
albemarle Street 7, W1S 4hQ LOnDOn (gB)
(151) 2021 05 05 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594092 (540) SOPeXa (511) 35, 41
(732) SOCIeTe POUR L’eXPanSIOn DeS VenTeS DeS PRODUITS 
agRICOLeS eT aLIMenTaIReS,  
25 rue notre-Dame des Victoires, F-75002 PaRIS (FR)
(151) 2021 02 08 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594139 (540) Spa natural
(531) CFe: 05 .03 .13, 27 .05 .01 (511) 3, 8, 10, 16, 20, 24, 25, 26
(732) „aLeXanDaR” TRgOVIna na VeLIKO I MaLO D .O .O . nOVI SaD,  
Cara Dušana 69, 21000 novi Sad (RS)
(151) 2021 04 09 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594438 (540) ReaLIZe (511) 25
(732) Wang yOU LIang, egressy u . 23-25, h-1149 Budapest (hU)
(151) 2021 01 21 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594559 (540) MInTeX + (511) 30
(732) SUBSIDIaRy COMPany «COnFeCTIOneRy CORPORaTIOn 
«ROShen», prospect nauky, bud . 1, korpus 1 m . Kyiv 03039 (Ua)
(151) 2021 02 09 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1594560 (540) FUDgenTa (511) 30
(732) Dochimie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia 
„Roshen”, prospect nauky, bud . 1, korpus 1 m . Kyiv 03039 (Ua)
(151) 2021 02 09 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03
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(111) 1594561 (540) O’LIneaR (511) 3, 5
(732) MIRZaKhaMDaMOV aLBeRT,  
vul . Zakhidna 11, kv . 121, KyIV 03058 (Ua)
(151) 2021 02 16 (441) 2021 06 21 (581) 2021 06 03

(111) 1595268 (540) LaST Day (511) 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28
(732) Pryakhin andrey Sergeevich,  
Kamenskaya St ., 10, app . 35, RU-400074 Volgograd (RU)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595269 (540) LaST Day On eaRTh (511) 6, 14, 16,  
 18, 21, 25, 28
(732) Pryakhin andrey Sergeevich,  
Kamenskaya St ., 10, app . 35, RU-400074 Volgograd (RU)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595359 (540) JInDUn
(531) CFe: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 6
(732) ZheJIang JInDUn FIRe FIghTIng eQUIPMenT CO ., LTD .,  
nO . 5 Chaoyang 3 Road, east 1 District,  
hangzhou Bay Shangyu economic and Technological 
Development area 312369 Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 05 13 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595401 (540) PROTegÉ PROFeSSIOnaL COnnOISSeUR
(531) CFe: 02 .09 .12, 16 .03 .13, 26 .11 .14, 27 .03 .15, 27 .05 .01 (511) 33
(732) aROMInT-LUX S .R .L .,  
Str . Bogdan Voievod nr . 6/2, ap . 61, MD-2068 Chişinău (MD)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595409 (540) aZUR gaMeS
(531) CFe: 26 .03 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13 (511) 9, 28, 41
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostju «azur games»,  
Minskaya str ., 2 g, k . 1, pom/kom VII/3-8, RU-119590 Moscow (RU)
(151) 2021 02 01 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595428 (540) L LX
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 37
(732) LX holdings Corp ., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596130 (540) BeaUTy DOeSn’T RInSe OFF (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty group Inc .,  
15 Fraser avenue Toronto On M6K 1y7 (Ca)
(151) 2021 02 20 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596155 (540) kazu
(531) CFe: 27 .05 .02, 29 .01 .12 (511) 5, 29, 30
(732) aIWaDO FOOD JOInT STOCK COMPany,  
Room 908, 9th floor, Centre Point Building,  
106 nguyen Van Troi Street, 8 ward,  
Phu nhuan District, ho Chi Minh City (Vn)
(151) 2021 01 15 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

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) 1534908 (540) CUTTIng eDge (511) 41
(732) henkel ag & Co . Kgaa,  
henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2020 04 24 (441) 2020 06 29 (581) 2020 06 11

(111) 1559486 (540) CaRgOJeT (511) 39
(732) Cargojet airways Ltd .,  
2281 north Sheridan Way, Ontario Mississauga L5K 2S3 (Ca)
(151) 2020 09 23 (441) 2020 11 30 (581) 2020 11 12

(111) 1596173 (540) DeCIeM (511) 35, 44
(732) Deciem Beauty group Inc .,  
15 Fraser avenueToronto On M6K 1y7 (Ca)
(151) 2021 02 20 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596183 (540) hyLaMIDe (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty group Inc .,  
15 Fraser avenue Toronto On M6K 1y7 (Ca)
(151) 2021 02 20 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10



nr 8/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO  115

g. sprostowania inforMacJi opublikowanych  
w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

PaTenTy 
(udzielone prawa)

(B1) (11) 238182  w WUP nr 16/2021 na str . 7 w łamie prawym, wiersz 32 od góry, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku, jest: 
„MUSZTaFaga-STaSZUK MałgORZaTa, Knurów (PL)” 

 powinno być: „MUSZTyFaga-STaSZUK MałgORZaTa, Knurów (PL)”

(B1) (11) 238962  w WUP nr 30/2021 na str . 5 w łamie prawym, wiersz 32 od góry, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku, jest:
 „MIĄDLICKI KaROL, Szczecin (PL)” 
 powinno być: „MIĄDLICKI PIOR, Szczecin (PL)”

(B1) (11) 236921  w WUP nr 04/2021 na str . 16 w łamie prawym, wiersz 11 od dołu, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku, jest: 
„ChORZĘPa JaROSłaW, Stalowa Wola (PL)” 

 powinno być: „ChORZĘPa RaDOSłaW, Stalowa Wola (PL)”

(B1) (11) 236536  w WUP nr 02/2021 na str . 15 w łamie lewym, wiersz 12 od góry, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku, jest: 
„ChORZĘPa JaROSłaW, Stalowa Wola (PL)” 

 powinno być: „ChORZĘPa RaDOSłaW, Stalowa Wola (PL)”
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUnIKaTy URZĘDOWe

urZĄd patentowy rZecZypospoliteJ polskieJ w warsZawie

prezes urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego w departamencie elektroniki i Mechaniki
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 4
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

główne obowiązki:
•	 klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
•	 badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji 

patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
•	 prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie .

kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie: 

- budownictwa, inżynierii środowiska lub pokrewnej – 1 etat 
- mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnej – 2 etaty 
- elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki lub pokrewnej – 1 etat.

•	 znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego  
na poziomie dobrym,

•	 Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można 
nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym  
na aplikację (art . 266 ust . 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj . Dz .U . 2021 r . poz . 324) .

wymagania dodatkowe:
•	 znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
•	 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 
•	 umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
•	 umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
•	 łatwość podejmowania decyzji,
•	 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność .

wymagane dokumenty i oświadczenia:
•	 CV i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

ogłosZenie preZesa urZĘdu patentowego 
o naborZe na aplikacJĘ eksperckĄ
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•	 kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego lub 
oświadczenie o poziomie znajomości ww . języków,

•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•	 w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 

uznania dyplomu przez narodową agencję Wymiany akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie 
przysięgłe . Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie naWa: https://nawa .gov .pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,

•	 w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski .

kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy .

termin składania dokumentów: 14 marzec 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: 
urząd patentowy rp 
wydział Zarządzania Zasobami ludzkimi 
al. niepodległości 188/192 
00-950 warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/de_b” lub „aplikant/de_m” lub „aplikant/de_e”.

dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl  
lub przez epuap lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do urzędu.

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SaRS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych 
aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp .gov .pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, 
obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej 
jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji .

inne informacje: 
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
•	 stabilną i ciekawą pracę,
•	 przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
•	 ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7 .00-9 .00),
•	 dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności 

od udokumentowanego stażu pracy,
•	 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw . trzynastka),
•	 możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
•	 świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

(np . zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
•	 możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej,
•	 dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
•	 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych .

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  
w niniejszym ogłoszeniu . 
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną . Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia” . 
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia .
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod 
adresem: https://uprp .gov .pl/pl/bip/praca-w-uprp .
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest 
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obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez 
kandydatki/kandydatów .
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu . Oferty otrzymane 
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu) . 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone .
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:  
https://uprp .gov .pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie 
dostępnym w siedzibie Urzędu .
nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp .gov .pl lub pod nr tel . 22 57 90 452 .

klauZula inforMacyJna  

Zgodnie z art . 13 ust . 1 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r . w sprawie 
ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, 
al . niepodległości 188/192 . 
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel . 22 57 90 025, fax 22 57 90 001 .
Dane osobowe będą przetwarzane w  celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w  oparciu o  ogólne 
rozporządzenie o  ochronie danych 2016/679, ustawę z  dnia 10 maja 2018 r . o  ochronie danych osobowych oraz 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy .
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i  urzędom 
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej . 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj . w szczególności z art . 221 Kodeksu pracy .
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na  czas niezbędny do  prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, 
jednak nie  dłuższy niż 3 miesiące od  momentu jego zakończenia . Po  tym okresie są  niszczone, a  dane osobowe 
kandydatek/kandydatów nie  są  przetwarzane w  żadnym innym celu . aplikacji nie  odsyłamy . Kontaktujemy się 
jedynie z wybranymi osobami .
Fakt nie  podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 
w procesie rekrutacji . 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu . 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do  treści swoich danych osobowych oraz ich  sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych . 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do  złożenia skargi w  związku z  przetwarzaniem ww . danych do  organu 
właściwego ds . ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art . 221 ustawy 
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na  podstawie 
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do  cofnięcia tej zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . 
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Decyzjami Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. wydanymi na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników 
patentowych w poz. nr:

461 Gałecki Piotr Henryk Mazewo

2048 Więckowski Leszek Jarocin

lista rZecZnikÓw patentowych 
(wpisy i skreślenia)
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