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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 240 161 do nr 240 220)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240220 (41) 2021 08 09 
(51) A01D 41/08 (2006 .01) 
 A01D 41/12 (2006 .01) 
 A01D 45/30 (2006 .01) 
 A01D 41/10 (2006 .01)
(21) 432855 (22) 2020 02 07
(72) ZAWADA PIOTR, Siniarzewo (PL); ZAWADA JOLANTA, 
Siniarzewo (PL)

(73) ZAWADA PIOTR, Siniarzewo (PL); ZAWADA JOLANTA, 
Siniarzewo (PL)
(54) Sposób odziarniania konopi i kombajn do odziarniania konopi

(B1) (11) 240218 (41) 2021 04 06 
(51) A01J 7/02 (2006 .01)
(21) 431299 (22) 2019 09 27
(72) DYRKA MACIEJ, Nysa (PL)
(73) DYRKA MACIEJ, Nysa (PL)
(54) Układ myjący oraz sposób mycia zwłaszcza aparatu udojowego

(B1) (11) 240189 (41) 2020 10 05 
(51) A01J 25/00 (2006 .01) 
 A23C 19/00 (2006 .01) 
 A01J 25/12 (2006 .01) 
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 A01J 25/02 (2006 .01) 
 A01J 25/16 (2006 .01) 
 A01J 25/10 (2006 .01) 
 A01J 25/08 (2006 .01) 
 A01J 25/06 (2006 .01)
(21) 429505 (22) 2019 04 03
(72) OKONIEWSKI DARIUSZ PIOTR, Gdynia (PL)
(73) OKONIEWSKI DARIUSZ PIOTR, Gdynia (PL)
(54) Sposób produkcji serów i  linia technologiczna do produkcji 
serów

(B1) (11) 240188 (41) 2020 03 09 
(51) A23G 9/12 (2006 .01) 
 A23G 9/32 (2006 .01) 
 A23L 33/20 (2016 .01) 
 A23L 29/30 (2016 .01) 
 A23L 27/30 (2016 .01)
(21) 426824 (22) 2018 08 28
(72) PRZYBYSZ PIOTR, Lubraniec (PL); PRZYBYSZ KAMILA, 
Lubraniec (PL)
(73) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania lodów bez dodatku cukru

(B1) (11) 240167 (41) 2020 01 02 
(51) A23K 20/20 (2016 .01) 
 A23K 50/75 (2016 .01)
(21) 426145 (22) 2018 06 29
(72) ŁUKASIEWICZ MONIKA, Warszawa (PL); SAWOSZ-CHWALIBÓG 
EWA, Zgorzała (PL); NIEMIEC JAN, Warszawa (PL); CHWALIBÓG 
ANDRZEJ, Zgorzała (PL); ŁOZICKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); 
MATUSZEWSKI ARKADIUSZ, Bielino (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, 
Warszawa (PL); JAWORSKI SŁAWOMIR, Okrężnica (PL); JÓZEFIAK 
DAMIAN, Robakowo (PL); JANKOWSKI JAN, Olsztyn (PL); 
KOCZYWĄS EWA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania dodatku 
do paszy oraz zastosowanie

(B1) (11) 240171 (41) 2020 10 05 
(51) A23L 17/00 (2016 .01) 
 A23L 7/117 (2016 .01) 
 A23L 9/00 (2016 .01) 
 A23L 23/00 (2016 .01) 
 A23L 5/00 (2016 .01)
(21) 429365 (22) 2019 03 22
(72) TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL); KULAWIK PIOTR, 
Kraków (PL); MORAWSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przekąska z karpia o właściwościach antyoksydacyjnych i spo-
sób jej wytwarzania

(B1) (11) 240180 (41) 2021 05 17 
(51) A23L 33/10 (2016 .01)
(21) 435683 (22) 2020 10 13
(72) STRZEMSKI MACIEJ, Lublin (PL); WÓJCIAK MAGDALENA, 
Lublin (PL); DRESLER SŁAWOMIR, Lublin (PL); SOWA IRENEUSZ, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL); 
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie rozdrobnionych owoców Carlina acaulis jako 
suplementu diety

(B1) (11) 240185 (41) 2019 04 23 
(51) A43B 3/26 (2006 .01) 
 A43B 3/30 (2006 .01)
(21) 423106 (22) 2017 10 09

(72) OLSZEWSKI PIOTR, Kraków (PL); OPALSKA ANNA, Skała (PL)
(73) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Warstwa zewnętrzna powiększającego się obuwia, zwłaszcza 
dla dzieci

(B1) (11) 240186 (41) 2019 04 23 
(51) A43B 3/26 (2006 .01) 
 A43B 13/12 (2006 .01) 
 A43B 13/38 (2006 .01)
(21) 423108 (22) 2017 10 09
(72) OLSZEWSKI PIOTR, Kraków (PL); OPALSKA ANNA, Skała (PL)
(73) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Powiększający się spód obuwia z jednoelementową między-
podeszwą, zwłaszcza dla dzieci

(B1) (11) 240209 (41) 2020 01 27 
(51) A44C 5/00 (2006 .01) 
 F41H 13/00 (2006 .01) 
 H05C 1/00 (2006 .01)
(21) 426346 (22) 2018 07 16
(72) STĘC KRZYSZTOF, Dębowa (PL); SMORCZEWSKI KRZYSZTOF, 
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) STĘC KRZYSZTOF, Dębowa (PL); SMORCZEWSKI KRZYSZTOF, 
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Bransoleta naręczna do samoobrony

(B1) (11) 240181 (41) 2021 09 13 
(51) A61B 17/00 (2006 .01) 
 A61M 5/19 (2006 .01) 
 A61M 5/315 (2006 .01)
(21) 436329 (22) 2020 12 11
(72) SADOWSKI MARCIN, Kielce (PL); KURZAWSKI JACEK, Bilcza (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,  
Kielce (PL)
(54) Urządzenie do dozowania kleju tkankowego zwłaszcza w lecze-
niu powikłań naczyniowych w kardiologii interwencyjnej i elektro-
terapii

(B1) (11) 240217 (41) 2021 01 11 
(51) A61F 2/00 (2006 .01) 
 G01N 33/15 (2006 .01) 
 A61F 2/04 (2013 .01) 
 A61F 2/07 (2013 .01) 
 A61F 2/82 (2013 .01)
(21) 430422 (22) 2019 07 01
(72) NAWROTEK KATARZYNA, Byszewy (PL); TYLMAN MICHAŁ, 
Bełchatów (PL); ZAWADZKI DAWID, Pomorzany Fabryczne (PL); 
OPARA BARTOSZ, Łódź (PL); PĘDZIWIATR PAULINA, Wesoła (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do badania ilości farmaceutycznej substancji ak-
tywnej uwalnianej z implantów o kształcie cylindrycznym

(B1) (11) 240161 (41) 2020 07 13 
(51) A61F 7/00 (2006 .01) 
 A61G 10/02 (2006 .01) 
 F25D 3/10 (2006 .01) 
 F28F 1/32 (2006 .01) 
 F28F 13/12 (2006 .01) 
 F28F 9/02 (2006 .01) 
 F28D 1/047 (2006 .01)
(21) 430789 (22) 2019 08 01
(72) JÓZEFOWICZ ADAM, Wrocław (PL)
(73) CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób schładzania kriogenicznej komory za pomocą wymien-
ników ciepła schładzanych azotem oraz wymiennik ciepła do schła-
dzania azotem
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(B1) (11) 240165 (41) 2018 10 08 
(51) A61K 36/53 (2006 .01) 
 A61P 1/02 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 421092 (22) 2017 03 30
(72) TOMULEWICZ MIKOŁAJ, Białystok (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Preparat ziołowy do  zastosowania przyspieszenia gojenia 
uszkodzeń błon śluzowych jamy ustnej

(B1) (11) 240164 (41) 2015 05 25 
(51) A61K 47/30 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 C08G 63/66 (2006 .01)
(21) 408737 (22) 2014 07 02
(72) LAMCH ŁUKASZ, Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL); 
WILK KAZIMIERA ANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Micele polimerowe na bazie kopolimeru blokowego załado-
wane fotouczulaczem i sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 240205 (41) 2020 12 28 
(51) A61L 27/06 (2006 .01) 
 C25F 3/02 (2006 .01) 
 C25D 11/06 (2006 .01) 
 C23C 22/07 (2006 .01)
(21) 430333 (22) 2019 06 23
(72) SIMKA WOJCIECH, Katowice (PL); POGORIELOV MAKSYM, 
Sumy (UA); MISHCHENKO OLEG, Chortyca (UA)
(73) OSTEOPLANT RESEARCH AND DEVELOPMENT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Sposób modyfikacji powierzchni implantów z tytanu lub sto-
pów tytanu

(B1) (11) 240192 (41) 2017 06 05 
(51) A61L 27/12 (2006 .01) 
 A61L 27/18 (2006 .01) 
 A61L 27/58 (2006 .01) 
 A61P 19/00 (2006 .01)
(21) 414999 (22) 2015 11 30
(72) BOROWSKA-SKARZYŃSKA URSZULA, Białystok (PL); CHŁOPEK 
JAN, Kraków (PL); SZARANIEC BARBARA, Zagacie (PL); MORAWSKA-
CHOCHÓŁ ANNA, Kraków (PL); GRYŃ KAROL, Kielce (PL)
(73) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Księżyno (PL)
(54) Kompozytowy materiał bioresorbowalny i jego zastosowanie 
w wytwarzaniu urządzeń medycznych

(B1) (11) 240208 (41) 2019 06 03 
(51) B09B 3/00 (2006 .01) 
 C10B 53/07 (2006 .01)
(21) 423563 (22) 2017 11 23
(72) GIL MARCIN, Warszawa (PL)
(73) GIL MARCIN, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania paliwa z odpadów

(B1) (11) 240163 (41) 2015 08 17 
(51) B22F 1/00 (2006 .01) 
 C01G 5/00 (2006 .01) 
 C01G 7/00 (2006 .01)
(21) 407178 (22) 2014 02 14
(72) LEWERA ADAM, Warszawa (PL); JURCZAKOWSKI RAFAŁ, 
Brwinów (PL); PIWOWAR JUSTYNA, Warszawa (PL); MIELCAREK 
BARBARA, Ożarów (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystych nanocząstek metali szlachetnych 
o ścianach (100) oraz zastosowanie nanocząstek otrzymanych tym 
sposobem

(B1) (11) 240211 (41) 2021 01 11 
(51) B29C 64/245 (2017 .01)
(21) 430442 (22) 2019 07 01
(72) BERNARD PAWEŁ, Tomaszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Szablon do wspomagania rysowania przestrzennego

(B1) (11) 240191 (41) 2016 03 14 
(51) B29C 70/84 (2006 .01) 
 C08J 5/24 (2006 .01) 
 B32B 27/40 (2006 .01)
(21) 409359 (22) 2014 09 03
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA 
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania hybrydowego materiału kompozytowego

(B1) (11) 240202 (41) 2017 07 31 
(51) B32B 13/12 (2006 .01) 
 C04B 28/04 (2006 .01) 
 E04C 2/24 (2006 .01)
(21) 415861 (22) 2016 01 20
(72) ŁYŚ JAN, Chyżne (PL)
(73) GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyżne (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyty z betonu licowego

(B1) (11) 240166 (41) 2019 09 09 
(51) B32B 15/14 (2006 .01) 
 B32B 3/28 (2006 .01) 
 B32B 27/12 (2006 .01) 
 B32B 37/00 (2006 .01) 
 B29C 43/20 (2006 .01)
(21) 424769 (22) 2018 03 06
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); WYDRZYŃSKI DAWID,  
Srogów Górny (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów warstwowych

(B1) (11) 240216 (41) 2021 06 14 
(51) B60M 1/04 (2006 .01)
(21) 432150 (22) 2019 12 09
(72) CIUPIŃSKI JAKUB, Łomianki Dolne (PL); CIUPIŃSKI GRZEGORZ, 
Pruszków (PL); HABRYŃ ANDRZEJ, Wolbrom (PL); CIUPIŃSKI 
MACIEJ, Łomianki Dolne (PL)
(73) IRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Elastyczny wielożyłowy przewód zasilający z liniowym odbio-
rem prądu

(B1) (11) 240207 (41) 2018 09 24 
(51) C01B 33/46 (2006 .01) 
 C01B 39/00 (2006 .01) 
 B01J 20/10 (2006 .01) 
 B01J 20/18 (2006 .01)
(21) 420936 (22) 2017 03 21
(72) ŁACH MICHAŁ, Kraków (PL); GRELA AGNIESZKA,  
Kraków (PL); MIKUŁA JANUSZ, Kraków (PL); BAJDA TOMASZ, 
Kraków (PL); MIERZWIŃSKI DARIUSZ, Kraków (PL); KOMAR 
NORBERT, Olsztyn (PL)
(73) EKOLOGIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Sposób syntezy zeolitów z popiołów powstałych ze spalania 
i współspalania biomasy

(B1) (11) 240172 (41) 2021 06 14 
(51) C01G 23/047 (2006 .01)
(21) 432181 (22) 2019 12 11
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(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ ANITA, 
Kraków (PL); DŁUGOSZ OLGA, Żabno (PL); BANACH MARCIN,  
Górka Stogniowska (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych nanocząstek tlenku 
tytanu (IV) i modyfikowane nanocząstki tlenku tytanu (IV)

(B1) (11) 240190 (41) 2021 04 06 
(51) C05F 11/08 (2006 .01) 
 C05G 3/80 (2020 .01) 
 C05G 3/60 (2020 .01) 
 C05G 5/12 (2020 .01) 
 C12N 11/14 (2006 .01)
(21) 434738 (22) 2020 07 21
(30) P .431305  2019 09 30 PL
(72) WOLNA-MARUWKA AGNIESZKA, Poznań (PL); 
NIEWIADOMSKA ALICJA, Swarzędz (PL); PIECHOTA TOMASZ, 
Poznań (PL); KAMIŃSKI ADAM, Lubrza (PL)
(73) INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Świebodzin (PL)
(54) Granulat nośnikowy, nawóz organiczny zawierający ten granu-
lat, sposób wytwarzania nawozu organicznego i sposób dostarcza-
nia tego nawozu do gleby

(B1) (11) 240179 (41) 2021 09 20 
(51) C07C 69/76 (2006 .01) 
 C07C 67/343 (2006 .01) 
 C07C 15/20 (2006 .01)
(21) 433281 (22) 2020 03 18
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); KURPANIK ANETA, 
Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 1,2-di(metoksykarbonylo)benzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego 
otrzymywania

(B1) (11) 240173 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 
 C07C 251/44 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 249/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432396 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); LOCHYŃSKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); DUDEK AGNIESZKA, Kraśnik Dolny (PL); SUROWIAK 
ALICJA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eterowa pochodna oksymu piperytonu i sposób wytwarzania 
eterowej pochodnej oksymu piperytonu

(B1) (11) 240174 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 
 C07C 251/44 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 249/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432397 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); LOCHYŃSKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); DUDEK AGNIESZKA, Kraśnik Dolny (PL); SUROWIAK 
ALICJA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eterowa pochodna oksymu piperytonu i sposób wytwarzania 
eterowej pochodnej oksymu piperytonu

(B1) (11) 240175 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 

 C07C 251/44 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 249/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432398 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); LOCHYŃSKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); DUDEK AGNIESZKA, Kraśnik Dolny (PL); SUROWIAK 
ALICJA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eterowa pochodna oksymu piperytonu i sposób wytwarzania 
eterowej pochodnej oksymu piperytonu

(B1) (11) 240176 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 
 C07C 251/44 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 249/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432399 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); LOCHYŃSKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); DUDEK AGNIESZKA, Kraśnik Dolny (PL); SUROWIAK 
ALICJA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eterowa pochodna oksymu piperytonu i sposób wytwarzania 
eterowej pochodnej oksymu piperytonu

(B1) (11) 240177 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 
 C07C 251/48 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 249/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432401 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); SUROWIAK ALICJA, Kalisz (PL); 
KOŁODYŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eter etylowy oksymu 3-metoksybenzaldehydu i sposób jego 
wytwarzania

(B1) (11) 240178 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 251/32 (2006 .01) 
 C07C 251/48 (2006 .01) 
 C07C 43/02 (2006 .01) 
 C07C 49/04 (2006 .01) 
 A61K 8/40 (2006 .01) 
 C11B 9/00 (2006 .01)
(21) 432404 (22) 2019 12 24
(72) STRUB DANIEL, Wrocław (PL); SUROWIAK ALICJA, Kalisz (PL); 
KOŁODYŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Eter n-propylowy oksymu 3-metoksybenzaldehydu i sposób 
jego wytwarzania

(B1) (11) 240187 (41) 2020 02 10 
(51) C08G 18/48 (2006 .01) 
 C08G 18/76 (2006 .01) 
 C08J 9/08 (2006 .01)
(21) 426585 (22) 2018 08 07
(72) BARTNICKI ŁUKASZ, Wrocław (PL); PŁOCIENIAK MIROSŁAW, 
Wrocław (PL); WOJDYŁA HENRYK, Wołów (PL); SALASA MICHAŁ, 
Brzeg Dolny (PL); KACPERSKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(54) Kompozycja do otrzymywania pianki poliuretanowej lepko-
sprężystej i jej zastosowanie
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(B1) (11) 240219 (41) 2021 06 14 
(51) C09D 163/00 (2006 .01) 
 C09D 5/08 (2006 .01) 
 C09D 7/40 (2018 .01)
(21) 432132 (22) 2019 12 10
(72) STANIK MAREK, Sokolniki Suche (PL)
(73) STANIK MAREK DALMET, Sokolniki Suche (PL)
(54) Sposób wytwarzania proekologicznego zabezpieczenia anty-
korozyjnego

(B1) (11) 240210 (41) 2020 10 19 
(51) C10J 3/16 (2006 .01)
(21) 429578 (22) 2019 04 09
(72) WAGNER ROMAN, Warszawa (PL); WZOREK ZBIGNIEW, 
Niepołomice (PL)
(73) S .E .A . WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja do wytwarzania ciepła i proszków mineral-
nych z odpadów węgla kamiennego, zwłaszcza drobnoziarnistych 
niskiej jakości

(B1) (11) 240203 (41) 2018 01 03 
(51) C10J 3/48 (2006 .01)
(21) 417759 (22) 2016 06 29
(72) WIERZBOWSKI PAWEŁ, Dąbrowa Górnicza (PL); PŁONKA 
TADEUSZ, Katowice (PL); SZCZELINA PIOTR, Katowice 
(PL); MOKROSZ WOJCIECH JAROSŁAW, Rudy (PL); GĄDEK 
MAKSYMILIAN MICHAŁ, Rybnik (PL)
(73) SYNGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów drzewnych impregnowanych, 
zwłaszcza podkładów kolejowych, metodą zgazowania z produkcją 
energii elektrycznej i cieplnej

(B1) (11) 240170 (41) 2021 05 04 
(51) C12N 7/00 (2006 .01) 
 C12R 1/92 (2006 .01) 
 A61K 35/76 (2015 .01)
(21) 431559 (22) 2019 10 22
(72) JURCZAK-KUREK AGATA, Gdynia (PL); NECEL AGNIESZKA, 
Jastarnia (PL); BLOCH SYLWIA, Gdańsk (PL); NEJMAN-FALEŃCZYK 
BOŻENA, Gdańsk (PL); WĘGRZYN ALICJA, Gdańsk (PL); WĘGRZYN 
GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOCHEMII 
I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Szczep bakteriofaga, jego zastosowanie terapeutyczne do zwal-
czania bakterii z rodzaju Escherichia oraz zastosowanie szczepu 
bakteriofaga do fagotypowania, zwłaszcza enterokrwotocznych 
szczepów Escherichia coli

(B1) (11) 240169 (41) 2020 08 24 
(51) C23C 16/44 (2006 .01) 
 C25D 11/30 (2006 .01)
(21) 428884 (22) 2019 02 11
(72) MOLAK RAFAŁ, Konstancin-Jeziorna (PL); TARNOWSKI MICHAŁ, 
Warszawa (PL); NIEUŻYŁA ŁUKASZ, Jaworzno (PL); MOROŃCZYK 
BARTOSZ, Jawiszowice (PL); PIOTROWSKA NATALIA, Sochaczew (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Powłoka hybrydowa na stopie magnezu oraz sposób jej otrzy-
mywania

(B1) (11) 240184 (41) 2019 03 25 
(51) E02D 3/12 (2006 .01) 
 E02D 17/20 (2006 .01)
(21) 422895 (22) 2017 09 16
(72) SOCHACKI RAFAŁ, Białystok (PL)
(73) SOCHACKI RAFAŁ TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI, 
Białystok (PL)
(54) Sposób ulepszenia podłoża gruntowego

(B1) (11) 240206 (41) 2019 08 12 
(51) E04B 1/00 (2006 .01) 
 E04B 1/348 (2006 .01)
(21) 424447 (22) 2018 01 31
(72) BONA AGNIESZKA, Gdańsk (PL)
(73) FIC TOMASZ, Kąty Rybackie (PL); SOWA JAN, Gdańsk (PL)
(54) Piwnica modułowa

(B1) (11) 240194 (41) 2019 09 09 
(51) E04B 2/74 (2006 .01) 
 E04B 1/58 (2006 .01) 
 E04B 1/86 (2006 .01)
(21) 424780 (22) 2018 03 06
(72) MISZCZAK SŁAWOMIR, Świerzowa Polska (PL); BACIAK PIOTR, 
Toki (PL)
(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Modułowa ścianka przestawna

(B1) (11) 240199 (41) 2021 06 14 
(51) E04B 2/82 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 7/18 (2006 .01)
(21) 432144 (22) 2019 12 09
(72) SASIN JACEK, Radom (PL); GŁOGOWSKI MARIUSZ, Radom (PL)
(73) KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(54) Panel przesuwnej ściany działowej

(B1) (11) 240213 (41) 2019 09 23 
(51) E04B 5/02 (2006 .01) 
 E04C 2/06 (2006 .01) 
 E04B 5/10 (2006 .01)
(21) 424989 (22) 2018 03 22
(72) ZOWADA KRYSTIAN, Opole (PL)
(73) ZOWADA KRYSTIAN Z-WORKS, Opole (PL)
(54) Płyta stropowa prefabrykowana zwłaszcza montowana na murze

(B1) (11) 240195 (41) 2020 02 10 
(51) E04C 2/284 (2006 .01) 
 E04B 1/74 (2006 .01) 
 E04B 2/02 (2006 .01)
(21) 426549 (22) 2018 08 03
(72) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(73) SACEWICZ KRZYSZTOF, Biała Podlaska (PL)
(54) Prefabrykowany element ścienny

(B1) (11) 240204 (41) 2020 09 21 
(51) E05B 13/00 (2006 .01) 
 E05C 9/12 (2006 .01) 
 E05C 3/00 (2006 .01)
(21) 429329 (22) 2019 03 20
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER 
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER 
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(54) Klamka okienna z mechanizmem ryglującym

(B1) (11) 240198 (41) 2021 03 22 
(51) E05G 1/024 (2006 .01)
(21) 431235 (22) 2019 09 21
(72) KOZARZEWSKI JAN KAZIMIERZ, Gdańsk (PL)
(73) KOZARZEWSKI JAN PROTOSTAHL, Gdańsk (PL)
(54) Sejf segmentowy

(B1) (11) 240196 (41) 2020 04 06 
(51) E21C 35/22 (2006 .01) 
 E21C 35/23 (2006 .01) 
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 E21C 35/187 (2006 .01) 
 E21F 5/02 (2006 .01)
(21) 427201 (22) 2018 09 27
(72) KORCZYŃSKI MACIEJ, Pszczyna (PL)
(73) KORCZYŃSKI MACIEJ USŁUGI INŻYNIERSKIE, Pszczyna (PL)
(54) Bateria dysz zraszających i sposób ustawiania osi strumienia 
zraszającego dyszy zraszającej baterii dysz zraszających kombajnu 
chodnikowego

(B1) (11) 240182 (41) 2021 07 26 
(51) F22B 37/22 (2006 .01) 
 F24H 9/12 (2006 .01) 
 F24D 3/10 (2006 .01)
(21) 432682 (22) 2020 01 23
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, 
Gliwice (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); TUNK JAN, 
Konstancin Jeziorna (PL)
(73) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, 
Gliwice (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); TUNK JAN, 
Konstancin Jeziorna (PL)
(54) Sposób i instalacja trwałego obniżenia mocy w paliwie kotłowni

(B1) (11) 240193 (41) 2018 08 27 
(51) F24F 13/20 (2006 .01) 
 B32B 1/04 (2006 .01)
(21) 420536 (22) 2017 02 14
(72) PRYMON MAREK, Jarosław (PL); ROKOSZ MICHAŁ, Katowice (PL); 
DUDEK PAWEŁ, Brzyska (PL)
(73) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(54) Obudowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

(B1) (11) 240215 (41) 2020 07 13 
(51) F24H 1/10 (2006 .01) 
 H05B 3/60 (2006 .01)
(21) 428481 (22) 2019 01 02
(72) SOŁTANOWICZ RYSZARD, Bytom (PL)
(73) SOŁTANOWICZ RYSZARD, Bytom (PL)
(54) Kocioł troidalny elektrodowy

(B1) (11) 240200 (41) 2021 10 11 
(51) F24H 1/10 (2006 .01) 
 G01R 31/27 (2006 .01)
(21) 433508 (22) 2020 04 10
(72) ŁYCZKO MARCIN, Koszalin (PL); GACKOWSKI JERZY, Koszalin (PL)
(73) KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin (PL)
(54) Sposób detekcji uszkodzeń triaków w szczególności w przepły-
wowych ogrzewaczach wody z gołymi elementami grzejnymi

(B1) (11) 240197 (41) 2021 03 08 
(51) F24H 1/16 (2006 .01) 
 F02C 1/05 (2006 .01) 
 F22B 1/18 (2006 .01)
(21) 431059 (22) 2019 09 06
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN, 
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI 
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) PROTURB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Kogeneracyjna komora spalania, zwłaszcza dla energetyki roz-
proszonej i prosumenckiej

(B1) (11) 240183 (41) 2021 01 25 
(51) F41J 13/00 (2009 .01)
(21) 430602 (22) 2019 07 15
(72) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK, 
Lubliniec (PL); KASENDRA KRZYSZTOF, Kraków (PL); KASENDRA 
TOMASZ, Kraków (PL)

(73) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK, 
Lubliniec (PL); KASENDRA KRZYSZTOF, Kraków (PL); KASENDRA 
TOMASZ, Kraków (PL)
(54) Bloczek balistyczny GR

(B1) (11) 240201 (41) 2020 06 15 
(51) G01B 11/14 (2006 .01) 
 G01B 11/16 (2006 .01) 
 G01M 5/00 (2006 .01)
(21) 429602 (22) 2017 10 14
(30) 419127  2016 10 15 PL
(86) 2017 10 14  PCT/IB17/56386
(87) 2018 04 19  WO18/069897
(72) KOMARDIN ARTIOM, Kraków (PL); GAŁĄZKA PRZEMYSŁAW 
MAREK, Osowiec (PL)
(73) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(54) Układ pomiarowy i sposób pomiaru przemieszczeń elementów 
konstrukcji

(B1) (11) 240168 (41) 2020 06 01 
(51) G01N 1/38 (2006 .01) 
 G01N 21/31 (2006 .01)
(21) 427811 (22) 2018 11 19
(72) JAKUBCZYK KAROLINA, Szczecin (PL); WOLSKA JOLANTA, 
Szczecin (PL); JANDA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 
Szczecin (PL)
(54) Sposób oceny zdolności antyoksydacyjnych substancji i prepa-
ratów roślinnych, kosmetycznych, żywności lub osocza z wykorzy-
staniem spektrofotometrii odczynnika ABTS

(B1) (11) 240162 (41) 2014 06 23 
(51) G01N 33/49 (2006 .01) 
 C12Q 1/56 (2006 .01) 
 A61B 5/145 (2006 .01)
(21) 402203 (22) 2012 12 21
(72) PIŁAT ADAM, Kraków (PL); UNDAS ANETTA, Kraków (PL); 
ZĄBCZYK MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób, urządzenie oraz układ do pomiaru przepuszczalności 
w szczególności skrzepu fibrynowego

(B1) (11) 240212 (41) 2019 01 28 
(51) G06K 7/10 (2006 .01) 
 G06Q 10/08 (2012 .01) 
 G01S 13/75 (2006 .01) 
 G06K 19/077 (2006 .01) 
 G01S 13/02 (2006 .01)
(21) 426605 (22) 2016 10 11
(30) 14/886,604  2015 10 19 US
(86) 2016 10 11  PCT/US16/56333
(87) 2017 04 27  WO17/069966
(72) KOCH MICHAEL J ., Fort Salonga (US); SWOPE CHARLES B ., 
Coral Springs (US); BEKRITSKY BENJAMIN J ., Modiin (US)
(73) SYMBOL TECHNOLOGIES, LLC, Nowy Jork (US)
(54) System do, i sposób do, dokładnego i szybkiego określania, 
w czasie rzeczywistym, rzeczywistego namiaru taga identyfikacji 
na częstotliwościach radiowych (RFID) związanego z przedmiotami 
w obszarze nadzorowanym

(B1) (11) 240214 (41) 2021 03 22 
(51) H01H 23/14 (2006 .01)
(21) 431226 (22) 2019 09 20
(72) ZIELAZEK PAWEŁ, Poznań (PL); GOLAŃSKI TOMASZ,  
Sopot (PL); SIPOWICZ ADAM, Poznań (PL); URBAN PATRYK,  
Poznań (PL)
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(73) TRZY WULKANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do uruchamiania przechylnego łącznika elektrycz-
nego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 41/08 (2006 .01) 240220
A01D 41/12 (2006 .01) 240220*
A01D 45/30 (2006 .01) 240220*
A01D 41/10 (2006 .01) 240220*
A01J 7/02 (2006 .01) 240218
A01J 25/00 (2006 .01) 240189
A01J 25/12 (2006 .01) 240189*
A01J 25/02 (2006 .01) 240189*
A01J 25/16 (2006 .01) 240189*
A01J 25/10 (2006 .01) 240189*
A01J 25/08 (2006 .01) 240189*
A01J 25/06 (2006 .01) 240189*
A23C 19/00 (2006 .01) 240189*
A23G 9/12 (2006 .01) 240188
A23G 9/32 (2006 .01) 240188*
A23K 20/20 (2016 .01) 240167
A23K 50/75 (2016 .01) 240167*
A23L 33/20 (2016 .01) 240188*
A23L 29/30 (2016 .01) 240188*
A23L 27/30 (2016 .01) 240188*
A23L 17/00 (2016 .01) 240171
A23L 7/117 (2016 .01) 240171*
A23L 9/00 (2016 .01) 240171*
A23L 23/00 (2016 .01) 240171*
A23L 5/00 (2016 .01) 240171*
A23L 33/10 (2016 .01) 240180
A43B 3/26 (2006 .01) 240185
A43B 3/30 (2006 .01) 240185*
A43B 3/26 (2006 .01) 240186
A43B 13/12 (2006 .01) 240186*
A43B 13/38 (2006 .01) 240186*
A44C 5/00 (2006 .01) 240209
A61B 17/00 (2006 .01) 240181
A61B 5/145 (2006 .01) 240162*
A61F 2/00 (2006 .01) 240217
A61F 2/04 (2013 .01) 240217*
A61F 2/07 (2013 .01) 240217*
A61F 2/82 (2013 .01) 240217*
A61F 7/00 (2006 .01) 240161
A61G 10/02 (2006 .01) 240161*
A61K 36/53 (2006 .01) 240165
A61K 47/30 (2006 .01) 240164
A61K 8/40 (2006 .01) 240173*
A61K 8/40 (2006 .01) 240174*
A61K 8/40 (2006 .01) 240175*
A61K 8/40 (2006 .01) 240176*
A61K 8/40 (2006 .01) 240177*
A61K 8/40 (2006 .01) 240178*
A61K 35/76 (2015 .01) 240170*
A61L 27/06 (2006 .01) 240205
A61L 27/12 (2006 .01) 240192
A61L 27/18 (2006 .01) 240192*

A61L 27/58 (2006 .01) 240192*
A61M 5/19 (2006 .01) 240181*
A61M 5/315 (2006 .01) 240181*
A61P 1/02 (2006 .01) 240165*
A61P 17/02 (2006 .01) 240165*
A61P 35/00 (2006 .01) 240164*
A61P 19/00 (2006 .01) 240192*
B01J 20/10 (2006 .01) 240207*
B01J 20/18 (2006 .01) 240207*
B09B 3/00 (2006 .01) 240208
B22F 1/00 (2006 .01) 240163
B29C 64/245 (2017 .01) 240211
B29C 70/84 (2006 .01) 240191
B29C 43/20 (2006 .01) 240166*
B32B 27/40 (2006 .01) 240191*
B32B 13/12 (2006 .01) 240202
B32B 15/14 (2006 .01) 240166
B32B 3/28 (2006 .01) 240166*
B32B 27/12 (2006 .01) 240166*
B32B 37/00 (2006 .01) 240166*
B32B 1/04 (2006 .01) 240193*
B60M 1/04 (2006 .01) 240216
C01B 33/46 (2006 .01) 240207
C01B 39/00 (2006 .01) 240207*
C01G 5/00 (2006 .01) 240163*
C01G 7/00 (2006 .01) 240163*
C01G 23/047 (2006 .01) 240172
C04B 28/04 (2006 .01) 240202*
C05F 11/08 (2006 .01) 240190
C05G 3/80 (2020 .01) 240190*
C05G 3/60 (2020 .01) 240190*
C05G 5/12 (2020 .01) 240190*
C07C 69/76 (2006 .01) 240179
C07C 67/343 (2006 .01) 240179*
C07C 15/20 (2006 .01) 240179*
C07C 251/32 (2006 .01) 240173
C07C 251/44 (2006 .01) 240173*
C07C 43/02 (2006 .01) 240173*
C07C 249/04 (2006 .01) 240173*
C07C 251/32 (2006 .01) 240174
C07C 251/44 (2006 .01) 240174*
C07C 43/02 (2006 .01) 240174*
C07C 249/04 (2006 .01) 240174*
C07C 251/32 (2006 .01) 240175
C07C 251/44 (2006 .01) 240175*
C07C 43/02 (2006 .01) 240175*
C07C 249/04 (2006 .01) 240175*
C07C 251/32 (2006 .01) 240176
C07C 251/44 (2006 .01) 240176*
C07C 43/02 (2006 .01) 240176*
C07C 249/04 (2006 .01) 240176*
C07C 251/32 (2006 .01) 240177

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240161 A61F 7/00 (2006 .01)
240162 G01N 33/49 (2006 .01)
240163 B22F 1/00 (2006 .01)
240164 A61K 47/30 (2006 .01)
240165 A61K 36/53 (2006 .01)
240166 B32B 15/14 (2006 .01)
240167 A23K 20/20 (2016 .01)
240168 G01N 1/38 (2006 .01)
240169 C23C 16/44 (2006 .01)
240170 C12N 7/00 (2006 .01)
240171 A23L 17/00 (2016 .01)
240172 C01G 23/047 (2006 .01)

240173 C07C 251/32 (2006 .01)
240174 C07C 251/32 (2006 .01)
240175 C07C 251/32 (2006 .01)
240176 C07C 251/32 (2006 .01)
240177 C07C 251/32 (2006 .01)
240178 C07C 251/32 (2006 .01)
240179 C07C 69/76 (2006 .01)
240180 A23L 33/10 (2016 .01)
240181 A61B 17/00 (2006 .01)
240182 F22B 37/22 (2006 .01)
240183 F41J 13/00 (2009 .01)
240184 E02D 3/12 (2006 .01)

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 1 2  1 2

C07C 251/48 (2006 .01) 240177*
C07C 43/02 (2006 .01) 240177*
C07C 249/04 (2006 .01) 240177*
C07C 251/32 (2006 .01) 240178
C07C 251/48 (2006 .01) 240178*
C07C 43/02 (2006 .01) 240178*
C07C 49/04 (2006 .01) 240178*
C08G 63/66 (2006 .01) 240164*
C08G 18/48 (2006 .01) 240187
C08G 18/76 (2006 .01) 240187*
C08J 5/24 (2006 .01) 240191*
C08J 9/08 (2006 .01) 240187*
C09D 163/00 (2006 .01) 240219
C09D 5/08 (2006 .01) 240219*
C09D 7/40 (2018 .01) 240219*
C10B 53/07 (2006 .01) 240208*
C10J 3/16 (2006 .01) 240210
C10J 3/48 (2006 .01) 240203
C11B 9/00 (2006 .01) 240173*
C11B 9/00 (2006 .01) 240174*
C11B 9/00 (2006 .01) 240175*
C11B 9/00 (2006 .01) 240176*
C11B 9/00 (2006 .01) 240177*
C11B 9/00 (2006 .01) 240178*
C12N 11/14 (2006 .01) 240190*
C12N 7/00 (2006 .01) 240170
C12Q 1/56 (2006 .01) 240162*
C12R 1/92 (2006 .01) 240170*
C23C 22/07 (2006 .01) 240205*
C23C 16/44 (2006 .01) 240169
C25D 11/06 (2006 .01) 240205*
C25D 11/30 (2006 .01) 240169*
C25F 3/02 (2006 .01) 240205*
E02D 3/12 (2006 .01) 240184
E02D 17/20 (2006 .01) 240184*
E04B 1/00 (2006 .01) 240206
E04B 1/348 (2006 .01) 240206*
E04B 2/74 (2006 .01) 240194
E04B 1/58 (2006 .01) 240194*
E04B 1/86 (2006 .01) 240194*
E04B 2/82 (2006 .01) 240199
E04B 5/02 (2006 .01) 240213
E04B 5/10 (2006 .01) 240213*
E04B 1/74 (2006 .01) 240195*
E04B 2/02 (2006 .01) 240195*

E04C 2/24 (2006 .01) 240202*
E04C 2/06 (2006 .01) 240213*
E04C 2/284 (2006 .01) 240195
E05B 13/00 (2006 .01) 240204
E05C 9/12 (2006 .01) 240204*
E05C 3/00 (2006 .01) 240204*
E05D 15/06 (2006 .01) 240199*
E05G 1/024 (2006 .01) 240198
E06B 7/18 (2006 .01) 240199*
E21C 35/22 (2006 .01) 240196
E21C 35/23 (2006 .01) 240196*
E21C 35/187 (2006 .01) 240196*
E21F 5/02 (2006 .01) 240196*
F02C 1/05 (2006 .01) 240197*
F22B 37/22 (2006 .01) 240182
F22B 1/18 (2006 .01) 240197*
F24D 3/10 (2006 .01) 240182*
F24F 13/20 (2006 .01) 240193
F24H 9/12 (2006 .01) 240182*
F24H 1/10 (2006 .01) 240215
F24H 1/10 (2006 .01) 240200
F24H 1/16 (2006 .01) 240197
F25D 3/10 (2006 .01) 240161*
F28D 1/047 (2006 .01) 240161*
F28F 1/32 (2006 .01) 240161*
F28F 13/12 (2006 .01) 240161*
F28F 9/02 (2006 .01) 240161*
F41H 13/00 (2006 .01) 240209*
F41J 13/00 (2009 .01) 240183
G01B 11/14 (2006 .01) 240201
G01B 11/16 (2006 .01) 240201*
G01M 5/00 (2006 .01) 240201*
G01N 33/15 (2006 .01) 240217*
G01N 1/38 (2006 .01) 240168
G01N 21/31 (2006 .01) 240168*
G01N 33/49 (2006 .01) 240162
G01R 31/27 (2006 .01) 240200*
G01S 13/75 (2006 .01) 240212*
G01S 13/02 (2006 .01) 240212*
G06K 7/10 (2006 .01) 240212
G06K 19/077 (2006 .01) 240212*
G06Q 10/08 (2012 .01) 240212*
H01H 23/14 (2006 .01) 240214
H05B 3/60 (2006 .01) 240215*
H05C 1/00 (2006 .01) 240209*

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2
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240185 A43B 3/26 (2006 .01)
240186 A43B 3/26 (2006 .01)
240187 C08G 18/48 (2006 .01)
240188 A23G 9/12 (2006 .01)
240189 A01J 25/00 (2006 .01)
240190 C05F 11/08 (2006 .01)
240191 B29C 70/84 (2006 .01)
240192 A61L 27/12 (2006 .01)
240193 F24F 13/20 (2006 .01)
240194 E04B 2/74 (2006 .01)
240195 E04C 2/284 (2006 .01)
240196 E21C 35/22 (2006 .01)
240197 F24H 1/16 (2006 .01)
240198 E05G 1/024 (2006 .01)
240199 E04B 2/82 (2006 .01)
240200 F24H 1/10 (2006 .01)
240201 G01B 11/14 (2006 .01)
240202 B32B 13/12 (2006 .01)

240203 C10J 3/48 (2006 .01)
240204 E05B 13/00 (2006 .01)
240205 A61L 27/06 (2006 .01)
240206 E04B 1/00 (2006 .01)
240207 C01B 33/46 (2006 .01)
240208 B09B 3/00 (2006 .01)
240209 A44C 5/00 (2006 .01)
240210 C10J 3/16 (2006 .01)
240211 B29C 64/245 (2017 .01)
240212 G06K 7/10 (2006 .01)
240213 E04B 5/02 (2006 .01)
240214 H01H 23/14 (2006 .01)
240215 F24H 1/10 (2006 .01)
240216 B60M 1/04 (2006 .01)
240217 A61F 2/00 (2006 .01)
240218 A01J 7/02 (2006 .01)
240219 C09D 163/00 (2006 .01)
240220 A01D 41/08 (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) 341368 02/2002
(A1) (21) 372062 14/2006
(A1) (21) 394206 20/2012
(A1) (21) 406697 14/2015
(A1) (21) 409577 07/2016
(A1) (21) 409595 07/2016
(A1) (21) 411867 21/2016
(A1) (21) 412316 24/2016
(A1) (21) 413546 04/2017
(A1) (21) 414401 09/2017
(A1) (21) 414786 11/2017
(A1) (21) 415147 13/2017
(A1) (21) 416198 18/2017
(A1) (21) 416202 18/2017
(A1) (21) 416256 18/2017
(A1) (21) 417319 25/2017
(A1) (21) 417918 02/2018
(A1) (21) 418174 04/2018
(A1) (21) 418792 07/2018
(A1) (21) 419618 12/2018
(A1) (21) 419619 12/2018
(A1) (21) 420006 14/2018
(A1) (21) 420106 15/2018
(A1) (21) 420330 16/2018
(A1) (21) 420397 17/2018
(A1) (21) 420429 17/2018
(A1) (21) 420541 18/2018
(A1) (21) 420557 18/2018
(A1) (21) 420622 18/2018
(A1) (21) 420627 18/2018
(A1) (21) 420931 20/2018
(A1) (21) 421024 21/2018
(A1) (21) 421381 23/2018
(A1) (21) 421554 24/2018
(A1) (21) 421895 26/2018
(A1) (21) 422036 01/2019
(A1) (21) 422433 04/2019
(A1) (21) 422802 07/2019

(A1) (21) 422992 08/2019
(A1) (21) 423570 12/2019
(A1) (21) 423682 12/2019
(A1) (21) 423830 13/2019
(A1) (21) 423864 13/2019
(A1) (21) 424051 14/2019
(A1) (21) 424085 14/2019
(A1) (21) 424442 17/2019
(A1) (21) 424503 17/2019
(A1) (21) 424589 18/2019
(A1) (21) 424628 18/2019
(A1) (21) 424697 19/2019
(A1) (21) 424719 19/2019
(A1) (21) 424729 24/2018
(A1) (21) 425378 23/2019
(A1) (21) 425559 24/2019
(A1) (21) 425892 26/2019
(A1) (21) 425942 26/2019
(A1) (21) 426383 03/2020
(A1) (21) 426475 04/2020
(A1) (21) 426671 05/2020
(A1) (21) 426753 05/2020
(A1) (21) 427477 10/2020
(A1) (21) 427807 12/2020
(A1) (21) 427895 12/2020
(A1) (21) 428269 14/2019
(A1) (21) 428335 14/2020
(A1) (21) 428442 15/2020
(A1) (21) 428901 19/2020
(A1) (21) 429358 21/2020
(A1) (21) 430750 03/2021
(A1) (21) 430779 03/2021
(A1) (21) 430893 04/2021
(A1) (21) 430935 05/2021
(A1) (21) 431191 06/2021
(A1) (21) 431334 07/2021
(A1) (21) 431404 08/2021
(A1) (21) 431429 08/2021

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) 400260 04/2014
(A1) (21) 413318 03/2017
(A1) (21) 418650 25/2017
(A1) (21) 420276 16/2018
(A1) (21) 420377 16/2017
(A1) (21) 420857 20/2018
(A1) (21) 421588 24/2018
(A1) (21) 422056 01/2019

(A1) (21) 422082 01/2019
(A1) (21) 424716 19/2019
(A1) (21) 424841 20/2019
(A1) (21) 425033 21/2019
(A1) (21) 428166 13/2020
(A1) (21) 430218 26/2020
(A1) (21) 430273 27/2020
(A1) (21) 432470 14/2021

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) 214583 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) 217703 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) 218168 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835; DUDARSKI LESZEK 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ELDEX MEDI-
CAL IMPORT-EXPORT, Poznań, Polska Wpisano: INSTYTUT BIO-
TECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . 
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW-
CZY, Warszawa, Polska  000053835; DUDARSKI LESZEK PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ELDEX MEDICAL 
IMPORT-EXPORT, Poznań, Polska

(11) 219265 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) 219782 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
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PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 220271 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) 221100 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) 221552 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) 223330 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA 
DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835; INSTYTUT 
FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań, 
Polska 000557990 Wpisano: INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań, Polska 000557990; INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 225864 A . Wykreślono: SKOCZYLAS BARBARA, Wy-
szków, Polska; MRUSEK GREGOR, Rosrath, Niemcy Wpisano: 
SKOCZYLAS WIESŁAW, Wyszków, Polska

(11) 231788 A . Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYN-
TEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Pol-
ska  000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska  365703807 
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 231788 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) 231788 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) 231887 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) 232105 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) 232698 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOPOLIMERÓW 
I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, Polska 000043133; ALTEMPO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, 
Polska 121022278 Wpisano: INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓ-

KIEN CHEMICZNYCH, Łódź, Polska  000043133; EPICOM SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140577076

(11) 237998 C . Wykreślono: BARYCZKA STANISŁAW, Sosno-
wiec, Polska Wpisano: BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec, Polska

(11) 238116 C . Wykreślono: GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice, 
Polska; ZAGÓRSKA ALEKSANDRA, Mikołów, Polska; ZAWARTKA 
PAWEŁ, Będzin, Polska Wpisano: GŁODNIOK MARCIN, Mysłowi-
ce, Polska; ZGÓRSKA ALEKSANDRA, Mikołów, Polska; ZAWART-
KA PAWEŁ, Będzin, Polska

(11) 238140 C . Wykreślono: SIOKORSKA WIOLETA, Warsza-
wa, Polska Wpisano: SIKORSKA WIOLETA, Warszawa, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU  

O UDZIELENIE PRAWA

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

(B1) (68) 29621
(54) INHIBITORY KINAZY TYROZYNOWEJ BRUTONA
(21) 0444 (22) 2017 04 04
(71) Pharmacyclics LLC, SUNNYVALE (US)
(93) EU/1/14/945 2015 07 03 IMBRUVICA - IBRUTYNIB

(B1) (68) 26934
(54) Inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona
(21) 0423 (22) 2016 11 24
(71) Pharmacyclics LLC, SUNNYVALE (US)
(93) EU/1/14/945 2016 05 26 IMBRUVICA - IBRUTYNIB

PATENTY EUROPEJSKIE

ZŁOŻONE TŁUMACZENIA  
PATENTÓW EUROPEJSKICH

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

(T5) (97) 16 10 2013 2013/42 EP 2031957 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 2387432 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 2507189 B1
(T5) (97) 25 04 2018 2018/17 EP 2630263 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 2665273 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2728869 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 2729041 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2745621 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 2827632 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 2828902 B1
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(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 2829667 B1
(T3) (97) 28 04 2021 2021/17 EP 2847259 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 2886709 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 2907629 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2942691 B1
(T4) (97) 20 07 2016 2016/29 EP 2946811 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 2985284 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3043188 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3043785 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 EP 3052485 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3066140 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3097405 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3122349 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3135626 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3137169 B1
(T5) (97) 04 07 2018 2018/27 EP 3142807 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3155011 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3160441 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3186233 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3194421 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3194655 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3197266 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3201388 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3209807 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3212175 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3225627 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 EP 3228548 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3231603 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 EP 3243700 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3250863 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3254127 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3257653 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3267886 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3317329 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3318035 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3319951 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3322454 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3331568 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3336185 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3347291 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3350474 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3356790 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3368975 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3369717 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3371696 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3376915 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3377176 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 EP 3385143 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3385838 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3386531 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3389523 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 3405899 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3407997 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3411358 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3411402 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3413708 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3421498 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3428362 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3429928 B1
(T3) (97) 30 12 2020 2020/53 EP 3430141 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3442365 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3445659 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3445763 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 EP 3447290 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3448684 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3448853 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3450130 B1

(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3453223 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 EP 3454346 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 EP 3454712 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3455180 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3455258 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 EP 3455472 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3463735 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3464653 B1
(T3) (97) 09 06 2021 2021/23 EP 3476254 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3480895 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3483502 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3483631 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3485169 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3487679 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3491695 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3494103 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3496503 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3498488 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3498732 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3500426 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3535129 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3540356 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3541814 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3542631 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3550981 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3551196 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3551221 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3553698 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3554001 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3567731 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3570715 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3578384 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 EP 3579874 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3586806 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 EP 3593208 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3593223 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3607157 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3608447 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 EP 3615167 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3619028 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3621466 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3623154 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3623549 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3623564 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3625523 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3627490 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 EP 3628686 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3630363 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3631711 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3635981 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3642056 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3649347 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3649892 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3650507 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3652397 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3653408 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3654440 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 EP 3656918 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3661925 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3666262 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3667301 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 EP 3668129 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3672284 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 EP 3672428 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3672657 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3675656 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3677278 B1
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(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3678692 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 EP 3684140 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3684545 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3688052 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3691847 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3691979 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3697092 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3701959 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3708981 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3709318 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3713424 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3714123 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3715286 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3716386 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3719422 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3724144 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3726602 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3727004 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3728184 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3740361 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3741273 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3749454 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3755119 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3762197 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3763572 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3765248 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3768522 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3773122 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3795116 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3860846 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 2812372 2020 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2812477 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2813225 2019 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2813239 2019 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814374 2020 02 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814693 2020 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2815195 2020 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2817305 2019 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2823010 2020 02 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2825014 2020 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2825381 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2825573 2019 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2826447 2020 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2826930 2019 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2827823 2019 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2834739 2019 11 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2837476 2019 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2841447 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2842689 2019 09 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2843261 2019 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2843340 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2844030 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2845835 2019 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2845866 2019 10 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2845989 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2846122 2019 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2880172 2019 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2880971 2019 10 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2881616 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882640 2019 10 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882671 2019 09 11 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2882808 2019 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882878 2019 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2882880 2019 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2884066 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2885499 2019 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2885641 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2885963 2019 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886011 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886018 2019 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886126 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886563 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886917 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2886919 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2887428 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2888059 2019 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2888488 2019 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2888509 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2889384 2019 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2889539 2019 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2890279 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2890504 2019 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2890669 2019 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2890687 2019 08 29 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) 1505274 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
AG, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, 
Steyr, Austria

(11) 1505274 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
GesmbH, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus SE, München, 
Niemcy

(11) 1811098 A . Wykreślono: CHICAGO METALLIC CONTI-
NENTAL, WIJNEGEM, Belgia Wpisano: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia

(11) 1811098 A . Wykreślono: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia 
Wpisano: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM, Belgia

(11) 1811098 A . Wykreślono: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM, 
Belgia Wpisano: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, 
Dania

(11) 1965671 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1967394 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
AG, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, 
Steyr, Austria

(11) 1967394 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
GesmbH, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus SE, München, 
Niemcy

(11) 1981872 A . Wykreślono: Glaxo Group Limited, Brent-
ford, Wielka Brytania Wpisano: GlaxoSmithKline Intellectual Pro-
perty Development Limited, Brentford, Wielka Brytania
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(11) 1981872 A . Wykreślono: GlaxoSmithKline Intellectual 
Property Development Limited, Brentford, Wielka Brytania Wpisa-
no: Theravance Biopharma R&D IP, LLC, South San Francisco, Stany 
Zjednoczone Ameryki

(11) 1989206 A . Wykreślono: MILLENNIUM PHARMACEUTI-
CALS, INC ., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ta-
keda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 2066408 A . Wykreślono: Pierre Fabre Dermo-Cosme-
tique, Boulogne, Francja Wpisano: INDUSTRIAL FARMACEUTICA 
CANTABRIA S .A ., Madryt, Hiszpania

(11) 2077730 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2110527 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
AG, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, 
Steyr, Austria

(11) 2110527 A . Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich 
GesmbH, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus SE, München, 
Niemcy

(11) 2229825 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2300013 A . Wykreślono: ARIAD PHARMACEUTICALS, 
INC ., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TAKEDA 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, Osaka, Japonia

(11) 2512300 A . Wykreślono: Fikes, Raymond, Fountain Hills, 
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: SIGVARIS AG, St . Gallen, 
Szwajcaria

(11) 2556742 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-GmbH, Spelle, Niemcy

(11) 2556742 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 2556743 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH & Co . KG, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Kro-
ne Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy

(11) 2556743 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 2582701 A . Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals, 
Inc, Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 2599778 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) 2614330 A . Wykreślono: Viessmann Eis-Energiespe-
icher GmbH, Ludwigsburg, Niemcy Wpisano: Viessmann Climate 
Solutions SE, Allendorf, Niemcy

(11) 2672847 A . Wykreślono: Batmark Limited, London, 
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Lon-
dyn, Wielka Brytania

(11) 2694377 A . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
GmbH, Altendorf, Niemcy Wpisano: LOESCH Verpackungstechnik 
GmbH + Co . KG, Altendorf, Niemcy

(11) 2713772 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2717910 A . Wykreślono: BIOMAY AG, Wien, Austria 
Wpisano: WORG PHARMACEUTICALS (Hangzhou) Co ., Ltd ., Hang-
zhou, Chiny

(11) 2717910 D . Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 28 wrze-
śnia 2020 r . uprawniony udzielił licencji niepełnej, wyłącznej w za-
kresie diagnostyki, zapobiegania i  leczenia chorób wirusowych, 

na  korzystanie z  wynalazku na  rzecz BIOMAY AG, Wien, Austria 
na czas trwania patentu .”

(11) 2768642 A . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
GmbH, Altendorf, Niemcy Wpisano: LOESCH Verpackungstechnik 
GmbH + Co . KG, Altendorf, Niemcy

(11) 2773360 A . Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals, 
Inc ., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 2809200 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2841575 A . Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals, 
Inc ., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 3068713 A . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
GmbH, Altendorf, Niemcy Wpisano: LOESCH Verpackungstechnik 
GmbH + Co . KG, Altendorf, Niemcy

(11) 3089915 A . Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik 
GmbH, Altendorf, Niemcy Wpisano: LOESCH Verpackungstechnik 
GmbH + Co . KG, Altendorf, Niemcy

(11) 3107987 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3157916 A . Wykreślono: ARIAD Pharmaceuticals, Inc ., 
Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharma-
ceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 3164130 A . Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals, 
Inc ., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 3209647 A . Wykreślono: ARIAD Pharmaceuticals, Inc ., 
Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TAKEDA PHAR-
MACEUTICAL COMPANY LIMITED, Osaka, Japonia

(11) 3275653 D . Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 21 lipca 
2020 r . z  dniem 06 marca 2020 r . uprawniony udzielił wyłącznej 
i ograniczonej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz Rodolfo 
Comerio s .r .l ., Solbiate Olona, Włochy na czas nieokreślony .”

(11) 3324914 A . Wykreślono: Pierre Fabre Dermo-Cosméti-
que, Boulogne-Billancourt, Francja Wpisano: INDUSTRIAL FARMA-
CEUTICA CANTABRIA S .A ., Madryt, Hiszpania

(11) 3361877 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

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

(B1) (11) 237998 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w  części dotyczącej twórców wynalazku (poz . 72) 
w miejsce “STANISŁAW BARYCZKA, Sosnowiec, PL” wpisać “STANI-
SŁAW BORYCZKA, Sosnowiec, PL” 

(B1) (11) 238116 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w  części dotyczącej twórców wynalazku (poz . 72) 
w miejsce “ALEKSANDRA ZAGÓRSKA, Mikołów, PL” wpisać “ALEK-
SANDRA ZGÓRSKA, Mikołów, PL” 

(B1) (11) 238140 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w  części dotyczącej twórców wynalazku (poz . 72) 
w miejsce “WIOLETA SIOKORSKA, Warszawa, PL” wstawić “WIOLE-
TA SIKORSKA, Warszawa, PL” 



16 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2022

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 72 414 do nr 72 431)

(Y1) (11) 72420 (41) 2021 05 17 
(51) A01C 23/02 (2006 .01) 
 A01G 25/06 (2006 .01) 
 A01G 29/00 (2006 .01)
(21) 128720 (22) 2019 11 14
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); KASZUBA MARCIN, 
Pstrzejowice (PL); DWORZAK ŁUKASZ, Wrocław (PL); HAWRYLUK 
MAREK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Iniektor do nawadniania gruntu

(Y1) (11) 72417 (41) 2021 07 05 
(51) A01M 29/06 (2011 .01)
(21) 128844 (22) 2019 12 30
(72) SŁOMIŃSKI SZYMON, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do odstraszania ptaków

(Y1) (11) 72418 (41) 2021 06 28 
(51) A22B 3/00 (2006 .01) 
 A22B 3/08 (2006 .01) 
 A01K 99/00 (2006 .01) 
 A01K 97/00 (2006 .01)
(21) 128807 (22) 2019 12 19

(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); PIECH PRZEMYSŁAW,  
Bartążek (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Uchwyt unieruchamiający ryby podczas ogłuszania

(Y1) (11) 72414 (41) 2021 09 13 
(51) A61L 2/22 (2006 .01)
(21) 129028 (22) 2020 03 09
(72) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL); STEFAŃSKI ŁUKASZ, 
Częstochowa (PL); PRZEDZIŃSKI KONRAD, Częstochowa (PL)
(73) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL); STEFAŃSKI ŁUKASZ, 
Częstochowa (PL); PRZEDZIŃSKI KONRAD, Częstochowa (PL)
(54) Aparat do dezynfekcji rąk, zwłaszcza w przestrzeni publicznej 
i zagrożeniu epidemicznym

(Y1) (11) 72422 (41) 2021 12 27 
(51) A61M 1/00 (2006 .01) 
 A61M 1/06 (2006 .01)
(21) 129317 (22) 2020 06 24
(72) ZASEMPA-BUDNIAK SYLWIA, Warszawa (PL)
(73) ZASEMPA-BUDNIAK SYLWIA, Warszawa (PL)
(54) Zestaw do ściągania mleka dla kobiety karmiącej

(Y1) (11) 72421 (41) 2019 02 11 
(51) B42F 1/04 (2006 .01) 
 E05C 19/16 (2006 .01)
(21) 126515 (22) 2017 08 01
(72) SKOCZEŃ EWA, Chorzów (PL)
(73) SKOCZEŃ EWA ASS-3 BIURO EXPORTU, IMPORTU 
I MARKETINGU, Chorzów (PL)
(54) Zamknięcie magnetyczne
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(Y1) (11) 72428 (41) 2021 08 23 
(51) B62D 24/00 (2006 .01)
(21) 128965 (22) 2020 02 18
(72) STACHOWIAK GRZEGORZ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) PLANDEX INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Stęszew (PL); TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PLANDEX SPÓŁKA 
JAWNA, Stęszew (PL)
(54) Uchwyt mocujący

(Y1) (11) 72429 (41) 2021 08 23 
(51) B62D 24/00 (2006 .01)
(21) 128966 (22) 2020 02 18
(72) STACHOWIAK GRZEGORZ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PLANDEX SPÓŁKA 
JAWNA, Stęszew (PL); PLANDEX INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stęszew (PL)
(54) Uchwyt mocujący

(Y1) (11) 72427 (41) 2020 11 16 
(51) B65D 51/24 (2006 .01)
(21) 129162 (22) 2020 04 30
(30) 102019000006488  2019 05 02 IT
(72) BRAZZOLI RICCARDO, Offanengo (IT); LOPES MASCARENHAS 
VICTOR, Cremona (IT); LAZZARI STEFANO, Dovera (IT)
(73) SIRAP-GEMA S .p .A ., Verolanuova (IT)
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego do pakowania produktów

(Y1) (11) 72416 (41) 2018 12 17 
(51) E01B 31/00 (2006 .01) 
 B24B 39/02 (2006 .01)
(62) 421797
(21) 129935 (22) 2017 06 05
(72) TRYBA DAGMARA, Zakopane (PL); TASAK EDMUND, Kraków (PL); 
MAZIARZ MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do  dynamicznego konstytuowania warstwy 
wierzchniej rozjazdów szynowych i miejsc ich połączenia z szynami 
torowymi

(Y1) (11) 72431 (41) 2017 07 03 
(51) F23D 14/66 (2006 .01) 
 F23D 14/24 (2006 .01) 
 F23L 15/04 (2006 .01)
(62) 415689
(21) 129878 (22) 2015 12 31
(72) CZUCZA CZESŁAW, Dąbrowa Górnicza (PL); TRYNDA 
DARIUSZ, Częstochowa (PL); MARSCHNER ARTUR, Gliwice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ PIECOSERWIS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Palnik rekuperacyjny

(Y1) (11) 72415 (41) 2021 11 08 
(51) F24F 13/08 (2006 .01) 
 E04F 17/04 (2006 .01)
(21) 129179 (22) 2020 05 07
(72) GMYREK MACIEJ, Twardogóra (PL)
(73) HYBRYD16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu

(Y1) (11) 72430 (41) 2021 09 20 
(51) F41J 7/00 (2006 .01) 
 F41J 7/06 (2006 .01) 

 F41J 9/00 (2006 .01) 
 F41J 5/00 (2006 .01)
(21) 129049 (22) 2020 03 16
(72) WOLSKI KONRAD, Kraków (PL); KĄKOL ŁUKASZ, Dębica (PL); 
WILK-KĄKOL JOANNA, Lubzina (PL)
(73) PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(54) Podnośnik figur bojowych lub tarcz strzeleckich

(Y1) (11) 72423 (41) 2021 10 04 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 33/24 (2006 .01)
(62) 128405
(21) 129997 (22) 2016 06 30
(72) BIER ANDRZEJ, Zabrze (PL); BIER KRZYSZTOF,  
Świętochłowice (PL); NIEROBISZ ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Iglica naciskająca

(Y1) (11) 72424 (41) 2021 10 04 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 33/24 (2006 .01)
(62) 128405
(21) 129998 (22) 2016 06 30
(72) BIER ANDRZEJ, Zabrze (PL); BIER KRZYSZTOF,  
Świętochłowice (PL); NIEROBISZ ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Iglica naciskająca

(Y1) (11) 72425 (41) 2021 10 04 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 33/24 (2006 .01)
(62) 128405
(21) 129999 (22) 2016 06 30
(72) BIER ANDRZEJ, Zabrze (PL); BIER KRZYSZTOF,  
Świętochłowice (PL); NIEROBISZ ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Iglica naciskająca

(Y1) (11) 72426 (41) 2021 03 22 
(51) H01H 71/02 (2006 .01)
(21) 129404 (22) 2020 08 19
(30) ZL201921490615 .1  2019 09 09 CN
(72) MALIS JAN, Brno (CZ); VITEK LIBOR, Namest nad Oslavou (CZ)
(73) ABB Schweiz AG, Baden (CH)
(54) Osłona IP dla wyłącznika powietrznego

(Y1) (11) 72419 (41) 2019 06 17 
(51) H01M 10/42 (2006 .01) 
 H02J 7/00 (2006 .01)
(21) 127799 (22) 2017 12 07
(72) KOWALIK LESZEK, Gliwice (PL); WŁODARCZYK BARTŁOMIEJ, 
Pilica (PL)
(73) KOWALIK LESZEK ADS SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec (PL); 
WŁODARCZYK BARTŁOMIEJ ADS SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec (PL)
(54) Kieszonka na baterie
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01C 23/02 (2006 .01) 72420
A01G 25/06 (2006 .01) 72420*
A01G 29/00 (2006 .01) 72420*
A01K 99/00 (2006 .01) 72418*
A01K 97/00 (2006 .01) 72418*
A01M 29/06 (2011 .01) 72417
A22B 3/00 (2006 .01) 72418
A22B 3/08 (2006 .01) 72418*
A61L 2/22 (2006 .01) 72414
A61M 1/00 (2006 .01) 72422
A61M 1/06 (2006 .01) 72422*
B24B 39/02 (2006 .01) 72416*
B42F 1/04 (2006 .01) 72421
B62D 24/00 (2006 .01) 72428
B62D 24/00 (2006 .01) 72429
B65D 51/24 (2006 .01) 72427
E01B 31/00 (2006 .01) 72416
E04F 17/04 (2006 .01) 72415*

E05C 19/16 (2006 .01) 72421*
F23D 14/66 (2006 .01) 72431
F23D 14/24 (2006 .01) 72431*
F23L 15/04 (2006 .01) 72431*
F24F 13/08 (2006 .01) 72415
F41J 7/00 (2006 .01) 72430
F41J 7/06 (2006 .01) 72430*
F41J 9/00 (2006 .01) 72430*
F41J 5/00 (2006 .01) 72430*
G01N 3/00 (2006 .01) 72423
G01N 33/24 (2006 .01) 72423*
G01N 3/00 (2006 .01) 72424
G01N 33/24 (2006 .01) 72424*
G01N 3/00 (2006 .01) 72425
G01N 33/24 (2006 .01) 72425*
H01H 71/02 (2006 .01) 72426
H01M 10/42 (2006 .01) 72419
H02J 7/00 (2006 .01) 72419*

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72414 A61L 2/22 (2006 .01)
72415 F24F 13/08 (2006 .01)
72416 E01B 31/00 (2006 .01)
72417 A01M 29/06 (2011 .01)
72418 A22B 3/00 (2006 .01)
72419 H01M 10/42 (2006 .01)
72420 A01C 23/02 (2006 .01)
72421 B42F 1/04 (2006 .01)
72422 A61M 1/00 (2006 .01)

72423 G01N 3/00 (2006 .01)
72424 G01N 3/00 (2006 .01)
72425 G01N 3/00 (2006 .01)
72426 H01H 71/02 (2006 .01)
72427 B65D 51/24 (2006 .01)
72428 B62D 24/00 (2006 .01)
72429 B62D 24/00 (2006 .01)
72430 F41J 7/00 (2006 .01)
72431 F23D 14/66 (2006 .01)

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

DECYZJE O ODMOWIE 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.

(U1) (21) 123107 25/2015
(U1) (21) 123304 04/2016
(U1) (21) 124623 12/2017
(U1) (21) 125093 23/2017
(U1) (21) 125094 23/2017
(U1) (21) 126129 20/2018
(U1) (21) 126240 21/2018
(U1) (21) 127242 07/2019
(U1) (21) 127609 06/2020

(U1) (21) 127706 09/2020
(U1) (21) 128015 17/2020
(U1) (21) 128338 26/2020
(U1) (21) 128356 27/2020
(U1) (21) 128402 01/2021
(U1) (21) 128417 02/2021
(U1) (21) 128494 04/2021
(U1) (21) 128638 08/2021
(U1) (21) 128712 10/2021

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.

(U1) (21) 127233 01/2019
(U1) (21) 127944 15/2020

(U1) (21) 128444 03/2021
(U1) (21) 128530 05/2021

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) 72159 A . Wykreślono: STALFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smardzewice, Polska  360667640 
Wpisano: STALFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, Polska 360667640
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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 27 732 do nr 27 754)

(51) 12-05 (11) 27732 (22) 2021 10 27 (21) 30256
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72) DINDORF RYSZARD, TAKOSOGLU JAKUB, WOŚ PIOTR, 
CHŁOPEK ŁUKASZ
(54) Transporter gąsienicowy
(55) 

(51) 20-02 (11) 27733 (22) 2021 09 17 (21) 30134
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) BOGDANOWICZ TOMASZ

(54) Regał ekspozycyjny
(55) 

(51) 20-02 (11) 27734 (22) 2021 09 17 (21) 30135
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) LICHOTA PIOTR
(54) Regał ekspozycyjny
(55) 

(51) 20-02 (11) 27735 (22) 2021 09 17 (21) 30136
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) LICHOTA PIOTR
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(54) Regał ekspozycyjny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27736 (22) 2021 09 29 (21) 30178
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) LICHOTA PIOTR, SZPYRUK MAGDALENA
(54) Wystrój lokalu
(55) 

(51) 09-01 (11) 27737 (22) 2021 09 28 (21) 30180
(73) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(72) JABŁOŃSKI MICHAŁ
(54) Butelka
(55) 

(51) 09-01 (11) 27738 (22) 2021 09 28 (21) 30187
(73) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(72) JABŁOŃSKI MICHAŁ

(54) Butelka
(55) 

(51) 11-02 (11) 27739 (22) 2021 09 21 (21) 30165
(73) MAŃKA GRAŻYNA P .P .H .U GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54) Ozdoba znicza
(55) 

(51) 08-05 (11) 27740 (22) 2021 12 22 (21) 30404
(73) HURA TOMASZ, Ornontowice (PL)
(72) HURA TOMASZ
(54) Szablon do zaznaczenia pozycji otworów montażowych
(55) 

(51) 11-02 (11) 27741 (22) 2022 02 02 (21) 30489
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55) 
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(51) 11-02 (11) 27742 (22) 2022 02 02 (21) 30490
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55) 

(51) 23-01 (11) 27743 (22) 2021 11 14 (21) 30296
(73) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RAFAŁ
(54) Dozowniki
(55) 

(51) 09-01 (11) 27744 (22) 2021 08 30 (21) 29940
(73) GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
(72) GÓRALSKI JAN
(54) Butelka
(55) 

(51) 09-01 (11) 27745 (22) 2021 08 30 (21) 29941
(73) GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
(72) GÓRALSKI JAN
(54) Butelka
(55) 

(51) 08-99 (11) 27746 (22) 2021 11 30 (21) 30345
(73) SZYMAŃSKI MICHAŁ ETRA, Myślenice (PL)
(72) SZYMAŃSKI MICHAŁ
(54) Szpula kablowa
(55) 

(51) 23-06 (11) 27747 (22) 2021 11 14 (21) 30297
(73) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RAFAŁ
(54) Korki do umywalek
(55) 

(51) 06-09 (11) 27748 (22) 2021 12 30 (21) 30435
(73) ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX, Częstochowa (PL)
(72) ZAŁOGOWSKA SYLWIA
(54) Poduszka
(55) 

(51) 21-01 (11) 27749 (22) 2021 09 28 (21) 30181
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 
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(51) 21-01 (11) 27750 (22) 2021 09 28 (21) 30182
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 

(51) 21-01 (11) 27751 (22) 2021 09 28 (21) 30183
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 

(51) 21-01 (11) 27752 (22) 2021 09 28 (21) 30184
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 

(51) 21-01 (11) 27753 (22) 2021 09 28 (21) 30185
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 

(51) 21-01 (11) 27754 (22) 2021 09 28 (21) 30186
(73) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(72) NOWACKA-KOŚĆ ANNA
(54) Puzzle drewniane
(55) 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 01728 2020 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 01760 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 01928 2020 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 01935 2020 09 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 04525 2020 09 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 05574 2020 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 06023 2020 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 09709 2020 09 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 09741 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 09819 2020 09 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 09823 2020 09 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 09824 2020 09 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 09830 2020 09 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 16751 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16752 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16753 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16945 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16946 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16947 2020 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 16966 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 16967 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 16968 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 16970 2020 09 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 16977 2020 09 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 16983 2020 09 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 16998 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 16999 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 17002 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 17133 2020 09 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 17135 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 17136 2020 09 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 20697 2018 10 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 20698 2018 10 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22198 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22199 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22200 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22203 2020 08 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 22204 2020 08 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22205 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22206 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22222 2020 08 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22225 2020 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22226 2020 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22227 2020 08 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22234 2020 09 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22235 2020 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22238 2020 09 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22240 2020 09 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22241 2020 09 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22248 2020 08 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 22253 2020 09 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 22259 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22264 2020 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22265 2020 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22274 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22281 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22282 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22303 2020 08 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22321 2020 08 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22324 2020 09 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22325 2020 09 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22326 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
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(11) 22327 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22343 2020 08 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22344 2020 08 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22345 2020 08 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22346 2020 08 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22347 2020 08 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22349 2020 08 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22350 2020 08 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22352 2020 08 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22353 2020 08 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22407 2020 08 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22417 2020 08 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22418 2020 08 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22419 2020 08 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22507 2020 08 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22559 2020 08 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 22561 2020 08 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22617 2020 08 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22715 2020 08 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22717 2020 08 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22718 2020 08 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 23001 2020 08 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 23135 2020 08 11 Prawo wygasło w całości .

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA  
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 03-01 (11) DM/218 039 (15) 21 .12 .2021 (45) 07 .01 .2022
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1 .-3 . Torba podręczna
(55) 

(51) 14-04 (11) DM/218 239 (15) 27 .07 .2021 (45) 28 .01 .2022
(73) Abbott Diabetes Care, Inc ., 1420 Harbor Bay Parkway, 94502 
Alameda, CA (US)
(54) 1 .-6 . Ikony (do komputerów)
(55) 

(51) 11-01 (11) DM/218 374 (15) 27 .12 .2021 (45) 28 .01 .2022
(73) NOMINATION S .R .L ., Via F .lli Bandiera 20, 50019 SESTO 
FIORENTINO, (FI) (IT)
(54) 1 .-49 . Ogniwo bransoletki
(55) 

(51) 09-05 (11) DM/218 440 (15) 13 .12 .2021 (45) 28 .01 .2022
(73) Velvet Care Sp . z o .o ., Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze (PL)
(54) 1 . Opakowanie na ręcznik kuchenny
(55) 
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(51) 14-04 (11) DM/218 774 (15) 21 .06 .2021 (45) 11 .02 .2022
(73) Abbott Diabetes Care, Inc ., 1420 Harbor Bay Parkway, 94502 
Alameda, CA (US)
(54) 1 .-7 . Ikony [do komputerów]
(55) 
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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 348 419 do nr 348 661)

(111) 348419 (220) 2020 08 18 (210) 517226
(151) 2021 12 09 (441) 2020 10 19
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Visoftan Care
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery 
do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty, 
preparaty do  kąpieli, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele 
i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
preparaty do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, produkty 
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane 
w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmetyki leczni-
cze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały 
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniają-
ce organizm, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do  celów leczniczych, substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do  celów 

medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, plastry, materiały do  opatrunków gipsowych, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do  celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne, wyżej wskazane towary nie  są  przeznaczone do  dzie-
dziny stomatologii i  techniki dentystycznej, 10 aparaty i  instrumenty 
medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura 
do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i in-
strumenty chirurgiczne, przyborniki lekarskie, smoczki dziecięce, ban-
daże ujmowane w tej klasie, strzykawki do celów medycznych, aparaty 
i narzędzia weterynaryjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone 
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej .

(111) 348420 (220) 2020 09 07 (210) 518010
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) DURASZYŃSKA EWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sztuka Metalu
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .09 .02
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(510), (511) 6 artykuły dekoracyjne i ozdobne z metalu, artystyczne 
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, balustrady metalo-
we, biżuteria i galanteria metalowa, bramy metalowe, brąz (wyroby 
artystyczne z-), cyfry i  litery [z  metali nieszlachetnych] z  wyjątkiem 
czcionek, drzwi metalowe, dzieła sztuki i  przedmioty artystyczne 
z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z brązu, dzwony i dzwonki, fi-
gurki wykonane z brązu będące dziełami sztuki, figurki z metali nie-
szlachetnych będące dziełami sztuki, kratownice metalowe, meble 
uliczne zrobione z metalu, metalowe przedmioty artystyczne (z me-
tali nieszlachetnych), metalowe przedmioty artystyczne [z  brązu], 
numery domów nieświecące, metalowe, odlewy artystyczne z brązu, 
odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, pudełka z metali nie-
szlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, statuetki, wyroby artystyczne z metali nie-
szlachetnych, metalowe wyroby artystyczne, 11 abażury artystycz-
ne, abażury do lamp, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki 
do ogrzewania, elementy grzejne, fontanny, grzejące płyty, instala-
cje do podgrzewaczy, kandelabry, klosze do lamp, lampiony, lampki 
elektryczne na  choinkę, lampy do  oświetlania, lampy elektryczne, 
lampy gazowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy lumi-
nescencyjne rurowe do oświetlania, lampy luminescencyjne, lampy 
łukowe, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczni-
czych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy 
uliczne, lampy ultrafioletowe do  celów innych niż lecznicze, lampy 
wiszące, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, lampy, latar-
ki kieszonkowe, elektryczne, latarki, latarnie oświetleniowe, latarnie, 
obudowy do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, 
oświetlenie sufitowe, ozdobne wodotryski, paleniska, palniki 
do  lamp, palniki żarowe, płyty grzejące, płyty grzejne, pochodnie, 
podgrzewacze, podgrzewacze do talerzy, podgrzewacze powietrza, 
reflektory (lampy), reflektory do  lamp, reflektory do pojazdów, roz-
praszacze światła, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświe-
tlenia, rury do  lamp, stelaże do  abażurów, systemy oświetleniowe, 
szkła do lamp, światła do pojazdów, światła do rowerów, światła ro-
werowe, świecące numery do domów, świeczniki, świetlne ozdoby 
choinkowe, urządzenia do  oświetlania pojazdów, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlania, urzą-
dzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe w pojaz-
dach, węże świetlne, zawieszenia do  lamp, żarniki do  lamp 
elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki elektrycz-
ne, żarówki oświetleniowe, żarówki, żyrandole, 14 amulety [biżute-
ria], amulety będące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdoby, ozdóbki 
lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, bi-
żuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca 
wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria do no-
szenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżute-
ria i wyroby jubilerskie, biżuteria komórkowa, biżuteria osobista, bi-
żuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria szlachetna, 
biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana 
z  hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z  kamieni półszlachet-
nych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykona-
na z  metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z  metali półszla-
chetnych, biżuteria wykonana z  metali szlachetnych, biżuteria 
wykonana z  platerowanych metali szlachetnych, biżuteria ze  szkła 
sztrasowego [imitacje drogich kamieni], biżuteria, w tym imitacja bi-
żuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki [biżuteria], bran-
soletki do  zegarków, bransolety do  zegarków, bransolety i  zegarki 
połączone, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, brosz-
ki [biżuteria], chronografy [zegarki], chronografy do użytku jako ze-
garki, cyferblaty do  zegarków, czasomierze [zegarki], drut z  metali 
szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], 
dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wyko-
nane z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane ze srebra emalio-
wanego, dzieła sztuki z  metali szlachetnych, emblematy z  metali 
szlachetnych, figurki [statuetki] z metali szlachetnych, figurki, imita-
cje oraz wyroby z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni, ka-
mienie półszlachetne, kamienie szlachetne nieobrobione i półobro-
bione oraz ich  imitacje, kamienie szlachetne w  stanie surowym, 
kamienie szlachetne, kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], 
kasetki na  biżuterię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łań-
cuszki do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachet-
ne i  ich  imitacje, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie 
szlachetne, obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby do kape-
luszy z  metali szlachetnych, ozdoby z  bursztynu, ozdoby z  gagatu, 

ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, perty, popiersia z metali 
szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachet-
nych, półprzetworzone kamienie szlachetne i  ich  imitacje, pudełka 
z metali szlachetnych, rzeźby (posągi i figurki wykonane z lub pokry-
te szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imi-
tacjami oraz ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami), spinki do krawatów, spinki do man-
kietów, srebrne dzieła sztuki, srebro, nieprzetworzone lub kute, sto-
py metali szlachetnych, syntetyczne kamienie szlachetne, szpilki [bi-
żuteria], szpilki do  krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie, zegary i zegarki, zegary słoneczne, 
złoto nieprzetworzone lub kute, 20 akcesoria ruchome (dekoracje) 
do wyposażania wnętrz, biblioteczki [regały na książki], drobna ga-
lanteria artystyczna, dekoracje wiszące [ozdoby], dzwonki wiatrowe, 
[dekoracja], krzesła, ławy (meble), meble metalowe, meble ogrodo-
we, stoły, stoły, metalowe, stoły warsztatowe, stoły i stoliki, wyroby 
wikliniarskie, wyroby stolarskie, stojaki, i półki, dzieła sztuki i wyroby 
artystyczne z  drewna, wosku, gipsu łub tworzyw sztucznych,, ele-
menty i  akcesoria do  mebli, nie  z  metalu, figurki z  drewna, ratanu, 
wosku, gipsu lub z, tworzyw sztucznych, lustra, meble artystyczne, 
meble do celów wystawowych, meble do, wnętrz, meble, nietypowe 
meble w kompletach lub jako pojedyncze sztuki, poduszki, siedziska, 
poduszki, ramy i ramki na obrazy i fotografie, ramy do obrazów, rzeź-
by, artystyczne, rzeźby, stojaki do celów prezentacji, stojaki na butel-
ki, stojaki na gazety i, czasopisma, stojaki na parasole, ścianki przeno-
śne, wieszaki na  odzież, wyroby artystyczne wykonane z  drewna, 
wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby, artystyczne wykona-
ne z wosku, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu,, 
kości, kości słoniowej, bursztynu, masy perłowej, pianki plastycznej, 
zasłony bambusowe, i  zasłony dekoracyjne z  koralików, 35 aukcje 
i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i plat-
form internetowych), aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, 
sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego, dekoracja wystaw skle-
powych, detaliczny handel (oferowanie w  mediach produktów dla 
osób trzecich), marketing, usługi reklamowe, usługi marketingowe, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, im-
presariat w działalności artystycznej, pokazy towarów, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, oferowanie w mediach produktów w zakre-
sie handlu detalicznego, organizowanie i  prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowa-
nie i  prowadzenie wystaw w  celach handlowych, organizowanie 
i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w ce-
lach handlowych i reklamowych, prezentowanie w mediach produk-
tów dla celów sprzedaży detalicznej, prowadzenie licytacji rzeczy 
ruchomych, prowadzenie sklepu, sprzedaż i  promocja produktów 
dzieł sztuki, rękodzieła artystycznego i  sztuki użytkowej dla osób 
trzecich, usługi dotyczące sprzedaży w  wyspecjalizowanych skle-
pach, hurtowniach lub w  sklepach internetowych dzieł sztuki 
(zwłaszcza malarstwa, grafiki i  rzeźby), wyrobów sztuki użytkowej, 
wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego 
i ceramiki, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych, usługi pośrednictwa 
w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeź-
by, wyrobów medalierskich, wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów 
rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego i ceramiki, 
wyrobów jubilerskich i  biżuteryjnych, usługi sprzedaży w  hurtow-
niach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu artykułów wyposa-
żenia wnętrz, w szczególności wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów 
rzemiosła artystycznego, usługi w  zakresie obrotu dziełami sztuki, 
zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, designu i sztuki użytkowej, wy-
robami medalierskimi, wyrobami sztuki użytkowej, wyrobami rze-
miosła artystycznego, wyrobami ze  szkła artystycznego i  ceramiki, 
wyrobami jubilerskimi i  biżuteryjnymi, usługi zaopatrzenia osób 
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów-wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła arty-
stycznego, wyrobów ze  szkła artystycznego i  ceramiki, wyrobów 
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jubilerskich i biżuteryjnych, dzieł sztuki (szczególnie malarstwa, gra-
fiki i  rzeźby)-pozwalające nabywcy je  oglądać i  kupować w  galerii, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne-
towej dotyczącej sprzedaży różnych towarów-wyrobów sztuki użyt-
kowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze  szkła arty-
stycznego, wyrobów jubilerskich i  biżuteryjnych, dzieł sztuki 
(szczególnie malarstwa, grafiki, rzeźby), 42 administrowanie strona-
mi komputerowymi, dekoracja i  aranżacja wnętrz, dekorowanie 
wnętrz, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wzornic-
twa przemysłowego, organizowanie i prowadzenie badań technicz-
nych i  techniczno-organizacyjnych w  dziedzinie reklamy, produkcji 
towarowej i  świadczenia usług, usługi konsultacyjne w  dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego, prace badawczo-rozwojowe [dla osób 
trzecich], prace projektowe, projektowanie architektoniczne, projek-
towanie w  zakresie architektury wnętrz, projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie detali architektonicznych, projektowanie 
konstrukcji i  szaty graficznej nowych wyrobów, opakowań, stoisk, 
wyrobów i  przedmiotów wzornictwa przemysłowego, projektowa-
nie materiałów dekoracyjnych, projektowanie mebli, projektowanie 
opakowań, projektowanie przedmiotów sztuki, użytkowej, projekto-
wanie wnętrz, prowadzenie witryny internetowej, usługi graficzne, 
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi artystów grafików, 
usługi plastyczne polegające na projektowaniu wnętrz oraz przygo-
towywaniu dokumentacji fotograficznej, usługi projektantów mody, 
usługi projektowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi 
projektowe w zakresie oznaczeń towarów i usług, winiety, hasła, pla-
katy, opakowania, etykiety, usługi projektowe, graficzne, fotograficz-
ne, doradcze w zakresie projektowania, marketingowe, dekoracyjne, 
usługi w zakresie projektowania graficznego, usługi w zakresie pro-
jektowania mody, usługi związane z  projektowaniem graficznym 
[sztuka], wzornictwo przemysłowe dotyczące mebli, przedmiotów 
sztuki użytkowej, materiałów i wyrobów dekoracyjnych, wzornictwo 
przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe] .

(111) 348421 (220) 2020 10 09 (210) 519284
(151) 2021 11 25 (441) 2021 08 02
(732) G4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G4U
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i  promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i  promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych .

(111) 348422 (220) 2021 01 14 (210) 523162
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) US Pharmacia International, Inc ., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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, prepara-
ty 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, prepara-
ty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, preparaty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suple-
menty diety do  użytku medycznego, suplementy diety do  użytku 
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki 
spożywcze do  celów medycznych, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, 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, szcze-
pionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne do  celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny 
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, okłady do  celów medycznych, środki 
sanitarne do  celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do ce-
lów medycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i  instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, 
okłady do podtrzymywania 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 pa-
cjentów .

(111) 348423 (220) 2021 01 14 (210) 523167
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) NOV-WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIG LAB
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich w celu umożliwie-
nia nabywcom dogodne poznanie i  dokonanie zakupu w  hurtow-
niach, sklepach specjalistycznych lub za  pośrednictwem internetu 
różnorodnych towarów dla spawalnictwa, cięcia i obróbki metali jak: 
gazowe urządzenia i  aparaty spawalnicze, elektryczne urządzenia 
i aparaty spawalnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych i do cię-
cia metali, suszarki elektryczne do elektrod spawalniczych, termosy 
do elektrod spawalniczych, urządzenia i aparaty laserowe do spawa-
nia lub cięcia metali, gazowe urządzenia i aparaty do cięcia metali, 
urządzenia i  aparatura do  cięcia metali łukiem elektrycznym, urzą-
dzenia i aparatura do cięcia metali plazmą, aparatura do  lutowania 
elektrycznego, druty do celów spawalniczych, uchwyty spawalnicze 
ręczne i  maszynowe do  spawania lub cięcia metali gazem, łukiem 
elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, podstawki magnetyczne 
pod uchwyty spawalnicze, gazowe i elektryczne urządzenia i apara-
tura do lutowania, roboty przemysłowe do spawania lub cięcia meta-
li łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, anody 
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do  aparatury spawalniczej i  do  cięcia metali, aparatura kontrolno-
-sterująca elektryczna dla celów spawalniczych i cięcia metali za po-
mocą gazu, wiązki światła lub plazmy, przewody elektryczne dla ce-
lów spawalniczych i  cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką 
światła, gazem lub plazmą, aparaty do pomiaru grubości dla celów 
spawalniczych i  cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą 
lub wiązką światła, aparaty do  radiologii do  celów przemysłowych 
stosowane w spawalnictwie i cięciu metali, baterie galwaniczne sto-
sowane w  technikach spawalniczych, cewki dławikowe elektroma-
gnetyczne dla celów spawalniczych i  cięcia metali, elektroniczne 
wskazówki emitujące światło do zautomatyzowanych aparatów spa-
walniczych i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką świa-
tła lub plazmą, elektryczne złącza do przewodów dla aparatury spa-
walniczej i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, wiązką światła 
lub plazmą, gazometry stosowane w  technikach spawalniczych, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne dla aparatury spawal-
niczej i cięcia metali, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami spawalniczymi, spawalnicze instrumenty pomiarowe, 
spawalnicze ogniwa elektryczne, osłony końcówek spawalniczych 
i  do  spawania i  cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką 
światła lub plazmą, przetwornice elektryczne dla celów spawalni-
czych i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, 
wzorniki dla celów spawalniczych i  cięcia metali łukiem elektrycz-
nym, gazem, plazmą lub wiązką światła, stoły do zautomatyzowane-
go spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą 
lub wiązką światła, chłodnice do  chłodzenia uchwytów spawalni-
czych do  spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, 
plazmą lub wiązką światła, filtry powietrza do urządzeń i aparatury 
spawalniczej, warsztatowej i przemysłowej, butle z gazami spawalni-
czymi, węże do gazu do gazowych urządzeń spawalniczych i do ga-
zowego cięcia metali, reduktory ciśnienia do  gazowych urządzeń 
spawalniczych i  do  gazowego cięcia metali, bezpieczniki gazowe 
do gazowych urządzeń spawalniczych i do gazowego cięcia metali, 
wózki do urządzeń i aparatury spawalniczej i do cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, akcesoria do urzą-
dzeń spawalniczych do spawania i lub cięcia metali łukiem elektrycz-
nym, gazem, plazmą lub wiązką światła, elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, złącza 
do  przewodów elektrycznych, programy sterujące komputerowe 
do urządzeń spawalniczych i do cięcia i spawania laserowego lub pla-
zmowego metali, urządzenia diagnostyczne nie  do  celów medycz-
nych, zaciski do  przewodów stosowane w  elektryczności, ekrany 
przeciw rozpryskowe i radiologiczne do celów przemysłowych, filtry 
promieni ultrafioletowych, instrumenty i  urządzenia pomiarowe 
do celów warsztatowych lub przemysłowych, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem do  prac spawalniczych 
i innych prac warsztatowych, maski ochronne do prac spawalniczych 
i innych prac warsztatowych, maski do oddychania do prac spawalni-
czych i  innych prac warsztatowych, osłony ochronne na  twarz 
do  prac spawalniczych i  innych prac warsztatowych, ochronne na-
krycia głowy, okulary ochronne do prac spawalniczych i innych prac 
warsztatowych, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
rękawice ochronne do prac spawalniczych i  innych prac warsztato-
wych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, przyłbice 
ochronne do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, spa-
walnicze koce azbestowe jako sprzęt ochronny, ochraniacze przed 
porażeniem napięciowym do  prac spawalniczych i  innych prac 
warsztatowych, ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, osłony końcó-
wek spawalniczych, osłony przeciwodblaskowe do  prac spawalni-
czych i innych prac warsztatowych, przyrządy do ochrony osobistej 
przeciw wypadkom do prac spawalniczych i innych prac warsztato-
wych, ochraniacze kończyn do  prac spawalniczych i  innych prac 
warsztatowych, ochraniacze na uszy do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, sprężarki, pistolety natryskowe do malowania, 
szlifierki do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, narzę-
dzia warsztatowe z  napędem elektrycznym i  pneumatycznym, na-
rzędzia i  przyrządy pomiarowe warsztatowe, klucze do  śrub, frezy, 
tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne do wszystkich wyżej wymie-
nionych w wykazie urządzeń w tym części eksploatacyjne do uchwy-
tów spawalniczych, prowadzenie sklepów i hurtowni z różnorodny-
mi towarami dla spawalnictwa, cięcia i  obróbki metali jak: gazowe 
urządzenia i  aparaty spawalnicze, elektryczne urządzenia i  aparaty 
spawalnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych i do cięcia metali, 
suszarki elektryczne do elektrod spawalniczych, termosy do elektrod 

spawalniczych, urządzenia i aparaty laserowe do spawania lub cięcia 
metali, gazowe urządzenia i  aparaty do  cięcia metali, urządzenia 
i aparatura do cięcia metali łukiem elektrycznym, urządzenia i apara-
tura do cięcia metali plazmą, aparatura do lutowania elektrycznego, 
druty do celów spawalniczych, uchwyty spawalnicze ręczne i maszy-
nowe do  spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, 
plazmą lub wiązką światła, podstawki magnetyczne pod uchwyty 
spawalnicze, gazowe i elektryczne urządzenia i aparatura do lutowa-
nia, roboty przemysłowe do spawania lub cięcia metali łukiem elek-
trycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, anody do  aparatury 
spawalniczej i  do  cięcia metali, aparatura kontrolno-sterująca elek-
tryczna dla celów spawalniczych i  cięcia metali za  pomocą gazu, 
wiązki światła lub plazmy, przewody elektryczne dla celów spawalni-
czych i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła, gazem lub 
plazmą, aparaty do pomiaru grubości dla celów spawalniczych i cię-
cia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, 
aparaty do radiologii do celów przemysłowych stosowane w spawal-
nictwie i cięciu metali, baterie galwaniczne stosowane w technikach 
spawalniczych, cewki dławikowe elektromagnetyczne dla celów spa-
walniczych i cięcia metali, elektroniczne wskazówki emitujące świa-
tło do  zautomatyzowanych aparatów spawalniczych i  cięcia metali 
gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, elektryczne 
złącza do przewodów dla aparatury spawalniczej i cięcia metali łu-
kiem elektrycznym, gazem, wiązką światła lub plazmą, gazometry 
stosowane w  technikach spawalniczych, gniazdka, wtyczki i  inne 
kontakty elektryczne dla aparatury spawalniczej i cięcia metali, insta-
lacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami spawalniczymi, 
spawalnicze instrumenty pomiarowe, spawalnicze ogniwa elektrycz-
ne, osłony końcówek spawalniczych i do spawania i cięcia metali ga-
zem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, przetwornice 
elektryczne dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem elektrycz-
nym, wiązką światła lub plazmą, wzorniki dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką świa-
tła, stoły do zautomatyzowanego spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, chłodnice do chło-
dzenia uchwytów spawalniczych do spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, filtry powietrza 
do  urządzeń i  aparatury spawalniczej, warsztatowej i  przemysłowej, 
butle z gazami spawalniczymi, węże do gazu do gazowych urządzeń 
spawalniczych i do gazowego cięcia metali, reduktory ciśnienia do ga-
zowych urządzeń spawalniczych i  do  gazowego cięcia metali, bez-
pieczniki gazowe do gazowych urządzeń spawalniczych i do gazo-
wego cięcia metali, wózki do  urządzeń i  aparatury spawalniczej 
i  do  cięcia metali gazem łukiem elektrycznym, wiązką światła lub 
plazmą, akcesoria do urządzeń spawalniczych do spawania i lub cię-
cia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła,, 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, złącza do przewodów elektrycznych, programy sterują-
ce komputerowe do urządzeń spawalniczych i do cięcia i spawania 
laserowego lub plazmowego metali, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, zaciski do przewodów stosowane w elek-
tryczności, ekrany przeciw rozpryskowe i  radiologiczne do  celów 
przemysłowych, filtry promieni ultrafioletowych, instrumenty i urzą-
dzenia pomiarowe do  celów warsztatowych lub przemysłowych, 
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski ochronne 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski do oddy-
chania do prac spawalniczych i  innych prac warsztatowych, osłony 
ochronne na twarz do prac spawalniczych i  innych prac warsztato-
wych, ochronne nakrycia głowy,, okulary ochronne do prac spawal-
niczych i innych prac warsztatowych, buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, rękawice ochronne do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, urządzenia do  ochrony osobistej przed 
wypadkami, przyłbice ochronne do prac spawalniczych i innych prac 
warsztatowych, spawalnicze koce azbestowe jako sprzęt ochronny, 
ochraniacze przed porażeniem napięciowym do prac spawalniczych 
i  innych prac warsztatowych, ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, 
osłony końcówek spawalniczych, osłony przeciwodblaskowe do prac 
spawalniczych i  innych prac warsztatowych, przyrządy do  ochrony 
osobistej przeciw wypadkom do  prac spawalniczych i  innych prac 
warsztatowych, ochraniacze kończyn do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, ochraniacze na uszy do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, sprężarki, pistolety natryskowe do malo-
wania, szlifierki do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, 
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narzędzia warsztatowe z napędem elektrycznym i pneumatycznym, 
narzędzia i przyrządy pomiarowe warsztatowe, klucze do śrub, frezy, 
tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne do wszystkich wyżej wymie-
nionych w wykazie urządzeń w tym części eksploatacyjne do uchwy-
tów spawalniczych, sprzedaż wysyłkowa różnorodnych towarów dla 
spawalnictwa, cięcia i obróbki metali jak: gazowe urządzenia i apara-
ty spawalnicze, elektryczne urządzenia i aparaty spawalnicze, elek-
trody do  urządzeń spawalniczych i  do  cięcia metali, suszarki elek-
tryczne do  elektrod spawalniczych, termosy do  elektrod 
spawalniczych, urządzenia i aparaty laserowe do spawania lub cięcia 
metali, gazowe urządzenia i  aparaty do  cięcia metali, urządzenia 
i aparatura do cięcia metali łukiem elektrycznym, urządzenia i apara-
tura do cięcia metali plazmą, aparatura do lutowania elektrycznego, 
druty do celów spawalniczych, uchwyty spawalnicze ręczne i maszy-
nowe do  spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, 
plazmą lub wiązką światła, podstawki magnetyczne pod uchwyty 
spawalnicze, gazowe i elektryczne urządzenia i aparatura do lutowa-
nia, roboty przemysłowe do spawania lub cięcia metali łukiem elek-
trycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, anody do  aparatury 
spawalniczej i  do  cięcia metali, aparatura kontrolno-sterująca elek-
tryczna dla celów spawalniczych i  ciecia metali za  pomocą gazu, 
wiązki światła lub plazmy,, przewody elektryczne dla celów spawalni-
czych i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła, gazem lub 
plazmą, aparaty do pomiaru grubości dla celów spawalniczych i cię-
cia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, 
aparaty do radiologii do celów przemysłowych stosowane w spawal-
nictwie i cięciu metali, baterie galwaniczne stosowane w technikach 
spawalniczych, cewki dławikowe elektromagnetyczne dla celów spa-
walniczych i cięcia metali, elektroniczne wskazówki emitujące świa-
tło do  zautomatyzowanych aparatów spawalniczych i  cięcia metali 
gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, elektryczne 
złącza do przewodów dla aparatury spawalniczej i cięcia metali łu-
kiem elektrycznym, gazem, wiązką światła lub plazmą, gazometry 
stosowane w  technikach spawalniczych, gniazdka, wtyczki i  inne 
kontakty elektryczne dla aparatury spawalniczej i cięcia metali, insta-
lacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami spawalniczymi, 
spawalnicze instrumenty pomiarowe, spawalnicze ogniwa elektrycz-
ne, osłony końcówek spawalniczych i do spawania i cięcia metali ga-
zem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub plazmą,, przetwornice 
elektryczne dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem elektrycz-
nym, wiązką światła lub plazmą, wzorniki dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką świa-
tła, stoły do zautomatyzowanego spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, chłodnice do chło-
dzenia uchwytów spawalniczych do spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, filtry powietrza 
do  urządzeń i  aparatury spawalniczej, warsztatowej i  przemysłowej, 
butle z gazami spawalniczymi, węże do gazu do gazowych urządzeń 
spawalniczych i do gazowego cięcia metali, reduktory ciśnienia do ga-
zowych urządzeń spawalniczych i  do  gazowego cięcia metali, bez-
pieczniki gazowe do gazowych urządzeń spawalniczych i do gazowe-
go cięcia metali, wózki do  urządzeń i  aparatury spawalniczej 
i  do  cięcia metali gazem łukiem elektrycznym, wiązką światła lub 
plazmą, akcesoria do urządzeń spawalniczych do spawania i lub cię-
cia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła,, 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, złącza do przewodów elektrycznych, programy sterują-
ce komputerowe do urządzeń spawalniczych i do cięcia i spawania 
laserowego lub plazmowego metali, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, zaciski do przewodów stosowane w elek-
tryczności, ekrany przeciw rozpryskowe i  radiologiczne do  celów 
przemysłowych, filtry promieni ultrafioletowych, instrumenty i urzą-
dzenia pomiarowe do  celów warsztatowych lub przemysłowych, 
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski ochronne 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski do oddy-
chania do prac spawalniczych i  innych prac warsztatowych, osłony 
ochronne na twarz do prac spawalniczych i  innych prac warsztato-
wych, ochronne nakrycia głowy,, okulary ochronne do prac spawal-
niczych i innych prac warsztatowych, buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, rękawice ochronne do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, urządzenia do  ochrony osobistej przed 
wypadkami, przyłbice ochronne do prac spawalniczych i innych prac 
warsztatowych, spawalnicze koce azbestowe jako sprzęt ochronny, 

ochraniacze przed porażeniem napięciowym do prac spawalniczych 
i  innych prac warsztatowych, ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, 
osłony końcówek spawalniczych, osłony przeciwodblaskowe do prac 
spawalniczych i  innych prac warsztatowych, przyrządy do  ochrony 
osobistej przeciw wypadkom do  prac spawalniczych i  innych prac 
warsztatowych, ochraniacze kończyn do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, ochraniacze na uszy do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, sprężarki, pistolety natryskowe do malo-
wania, szlifierki do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, 
narzędzia warsztatowe z napędem elektrycznym i pneumatycznym, 
narzędzia i przyrządy pomiarowe warsztatowe,, klucze do śrub, frezy, 
tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne do wszystkich wyżej wymie-
nionych w wykazie urządzeń w tym części eksploatacyjne do uchwy-
tów spawalniczych, pokazy sprzętu spawalniczego i do cięcia metali 
gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, organizo-
wanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w dziedzinie spa-
wania i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką 
światła, 40 doradztwo w zakresie spawania i cięcia metali gazem, łu-
kiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła .

(111) 348424 (220) 2021 02 17 (210) 524745
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL
(540) 

(591) fioletowy, biały, srebrny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 02 .03 .16, 
02 .03 .17, 02 .03 .23, 02 .09 .14, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .06, 26 .11 .10, 26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .04 .14, 
26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji pa-
znokci, Kosmetyki do paznokci, Utwardzacze do paznokci, Odżywka 
do paznokci, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, 
5 Preparaty do  pielęgnacji paznokci do  celów medycznych, Serum 
do celów medycznych, Serum przystosowane do medycznego użycia .

(111) 348425 (220) 2021 03 08 (210) 525713
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)



30 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2022

(540) INDYKPOL Jedynki classic
(540) 

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski, szary, zielony, jasnożółty, 
brązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .11, 03 .07 .04, 03 .07 .24, 24 .03 .01, 24 .03 .13, 24 .03 .18, 25 .01 .15, 
25 .01 .19, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 08 .05 .03, 01 .15 .15, 09 .05 .15, 
26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 26 .04 .08, 26 .04 .10, 26 .04 .13, 26 .04 .15, 
26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Mięso gotowane, Mię-
so kiełbasiane, Mięso mielone, Smażone mięso, Paczkowane mię-
so, Mięso liofilizowane, Mięso z  indyka, Mięso kacze, Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso w puszce [konserwy], Mięso drobiowe, Mięso kon-
serwowane, Podroby drobiowe, Drób wędzony (w postaci parówek), 
Drób pieczony (w  postaci parówek), Parówki, Dziczyzna (w  postaci 
parówek), Półprodukty z surowego mięsa drobiowego, Półprodukty 
mięsne panierowane zawierające mięso drobiowe, Półprodukty mię-
sne zawierające mięso drobiowe z nadzieniem, 43 Usługi gastrono-
miczne, Catering, Prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, sto-
łówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, Przygotowywanie 
dań na zamówienie, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek .

(111) 348426 (220) 2021 03 08 (210) 525715
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Jedynki z serem
(540) 

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski, ciemnożółty, zielony, 
jasnożółty, brązowy
(531) 03 .07 .04, 03 .07 .24, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 08 .05 .03, 
08 .03 .08, 08 .03 .11, 09 .05 .15, 24 .03 .01, 24 .03 .13, 24 .03 .18, 25 .01 .15, 
25 .01 .19, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 26 .04 .08, 26 .04 .10, 26 .04 .13, 
26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 
27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 29 .01 .15

(510), (511) 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Mięso gotowane, Mię-
so kiełbasiane, Mięso mielone, Smażone mięso, Paczkowane mię-
so, Mięso liofilizowane, Mięso z  indyka, Mięso kacze, Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso w puszce [konserwy], Mięso drobiowe, Mięso kon-
serwowane, Podroby drobiowe, Drób wędzony (w postaci parówek), 
Drób pieczony (w  postaci parówek), Parówki, Dziczyzna (w  postaci 
parówek), Półprodukty z surowego mięsa drobiowego, Półprodukty 
mięsne panierowane zawierające mięso drobiowe, Półprodukty mię-
sne zawierające mięso drobiowe z nadzieniem, 43 Usługi gastrono-
miczne, Catering, Prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, sto-
łówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, Przygotowywanie 
dań na zamówienie, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek .

(111) 348427 (220) 2021 04 16 (210) 527641
(151) 2021 12 07 (441) 2021 05 24
(732) LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domus
(540) 

(531) 27 .05 .02
(510), (511) 6 Części zamków z metalu, Czopy metalowe, Drobne wy-
roby metalowe, Drzwi i okna metalowe, Rolki, prowadnice do drzwi 
przesuwnych, Drzwiowe ościeżnice metalowe, Drzwiowe futryny 
metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, 
Urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, Izolacyjne, metalo-
we panele okładzinowe do ścian, Klamki do drzwi metalowe, Klamki 
metalowe do okien, Klamry metalowe, Kółka samonastawne do me-
bli metalowe, Kółka samonastawne metalowe, Kształtowniki meta-
lowe, Łączniki metalowe do  okien skrzynkowych, Listwy profilowe 
metalowe dla budownictwa, Listwy metalowe, Listwy, cokoły przy-
podłogowe metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalo-
we czopy zawiasowe, Metalowe czopy korbowe, Metalowe drobne 
wyroby, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe drzwi składane, Me-
talowe elementy drzwi, Metalowe elementy do  hamowania drzwi, 
Metalowe elementy fasadowe, Metalowe elementy umożliwiające 
popychanie drzwi, Metalowe elementy usztywniające i  wzmacnia-
jące konstrukcję, Metalowe gałki do  szuflad, Metalowe kątowniki 
stalowe, Metalowe konstrukcje, Metalowe łączniki gwintowane, 
Metalowe kulkowe kołki zabezpieczające, Metalowe mechanizmy 
zamykające, Metalowe obramowania do  szuflad, Metalowe obra-
mowania drzwi, Metalowe obramowania okien, Metalowe odbojniki 
drzwiowe, Metalowe oczka zawiasowe, Metalowe okucia zabezpie-
czające do drzwi, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe okucia sto-
larskie, Metalowe pierścienie gwintowane, Metalowe paski osadcze, 
Metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi, Metalowe podziałki 
[przegrody], Metalowe poręcze, Metalowe pręty gwintowane, Me-
talowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe profile, Metalowe 
prowadnice ślizgowe, Metalowe prowadnice do ram okiennych, Me-
talowe prowadnice do szuflad, Metalowe przegrody do półek [inne 
niż części mebli], Metalowe ramy do drzwi, Metalowe ślizgi do mebli, 
Metalowe słupki do balustrad, Metalowe śruby mocujące, Metalowe 
uchwyty do  otwierania drzwi, Metalowe uchwyty do  poręczy, Me-
talowe urządzenia mocujące [przytwierdzające], Metalowe uszczel-
ki do  drzwi, Metalowe urządzenia zamykające do  drzwi, Metalowe 
uszczelnienia okien i  drzwi (taśmy), Metalowe wkręty do  drewna, 
Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wsporniki naciągające, Na-
krętki, sworznie i  zamknięcia, z  metalu, Okucia meblowe z  metalu, 
Okucia metalowe, Okucia metalowe do  mebli, Okucia metalowe 
do okien, Profile metalowe, Prowadnice metalowe, Profile z metalu 
na drzwi, Szyny metalowe, Uchwyty z metalu, Zamki i klucze, z me-
talu, Zawiasy metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Metalowe za-
wiasy do drzwi i okien, Zawiasy metalowe sprężynowe, żaden z wy-
mienionych wyżej towarów nie służy wykorzystaniu dla konstrukcji 
rurowych ani dla celów wentylacji ., 19 Boazeria niemetalowa, Drzwi 
drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, 
Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku 
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do  budynków, Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Drzwiowe płyty 
niemetalowe, Elementy konstrukcyjne z  drewna, Elementy kon-
strukcji z drewna, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalo-
we, Futryny do  drzwi (nie  z  metalu), Futryny drzwiowe drewniane, 
Futryny drzwiowe niemetalowe, Futryny niemetalowe do szklanych 
drzwi, Ganki niemetalowe, do  budownictwa, Harmonijkowe drzwi 
niemetalowe, Listwy dekoracyjne niemetalowe, Listwy budowlane 
niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, 
Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, 
Niemetalowe osłony okienne, Obudowy drzwiowe niemetalowe, 
Obramowania drewniane, Obicia drzwi niemetalowe, Obudowy ko-
minków, Okiennice drewniane, Okiennice niemetalowe, Płyty drew-
niane, Płyty pilśniowe drewniane, Płyty pilśniowe twarde, 20 Biurka 
i  stoły, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty na  szafki, Biurka, 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do me-
bli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  drewna do  zastosowania 
wraz z  osprzętem okiennym, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wy-
miar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania 
do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z  tworzyw sztucznych stosowane wraz z  osprzętem drzwiowym, 
Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykoń-
czeniowe z drewna do mebli, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi 
przesuwne do szaf, Drzwi do mebli, Elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe [meble], Elementy łączące do mebli niemetalowe, Ele-
menty meblowe, Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 
Elementy mocujące do  mebli, niemetalowe, Elementy mocujące 
do półek, niemetalowe, Elementy mocujące z tworzywa sztucznego, 
Elementy naroży na  meble [nakładki ochronne], nie  z  metalu, Ele-
menty wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, 
Fronty szuflad, Fronty do szaf i szafek, Gwoździe mocujące, nieme-
talowe, Gałki do drzwi, niemetalowe, Gałki do frontów meblowych, 
niemetalowe, Gałki drewniane, Gałki drzwiowe z  tworzyw sztucz-
nych, Gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z metalu, Haczyki na ubrania, 
Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haki niemetalowe do mebli, Haki 
zapadkowe, niemetalowe, Klamki do  drzwi niemetalowe, Komody 
[meble], Konsole [meble], Konstrukcje drewniane łóżka, Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Kołki rozporowe, niemetalowe, Kreden-
sy, toaletki, komody, Krzesła stołowe, Krzesła robocze, Łączniki gwin-
towe, niemetalowe, Ławy [meble], Łóżka, Meble, Meble modułowe 
[kombinowane], Meble na  miarę (do  zabudowy), Meble i  akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Meble kuchenne na  wymiar, Meble 
ogrodowe, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do  podno-
szenia drzwi, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do  zamy-
kania drzwi, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do zamyka-
nia okien, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do otwierania 
drzwi, Meblowe półki, Niemetalowe elementy złączne, Niemetalowe 
okucia mebli, Okucia do drzwi [niemetalowe], Niemetalowy osprzęt 
do drzwi, bram i okien, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt nie-
metalowy do szafek, Panele drewniane do mebli, Panele meblowe, 
Półki [meble], Prowadnice do  szuflad [okucia meblowe], Prowadni-
ce do szuflad niemetalowe, Pręty regałowe do półek [niemetalowe], 
Pręty do półek [meble], Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuw-
nych, Ramy, Regały, Regały [meble], Stoliki, Stoły, Blaty stołów, Szaf-
ki, Systemy półkowe [regały], Szafki [części zestawu], Szafy, Wspor-
niki do mebli niemetalowe, Zaczepy do drzwi, niemetalowe, Złącza 
do mebli .

(111) 348428 (220) 2021 04 19 (210) 527710
(151) 2021 09 24 (441) 2021 06 07
(732) GAWŁOWSKI BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała (PL);
GAWŁOWSKI PAWEŁ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME BY ANLUX
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, Oprawy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do  sufitów podwieszanych, 
Oświetlenie sufitowe, Lampy luminescencyjne do oświetlania, Lam-
py uliczne, Urządzenia i instalacje do oświetlenia .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348429 (220) 2021 04 20 (210) 527741
(151) 2021 12 01 (441) 2021 06 21
(732) WIERCIOCH GRZEGORZ TAMITU, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kobiety na Szczytach
(510), (511) 39 Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne 
z  przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Usługi prze-
wodników turystycznych, Usługi przewodników górskich i wysoko-
górskich, Usługi osobistych przewodników turystycznych, Usługi 
świadczone przez przewodników turystycznych, Organizowanie 
wycieczek górskich, 41 Organizacja imprez sportowych, Organizacja 
i  prowadzenie zawodów sportowych, Szkolenia zawodników spor-
towych, Organizowanie zawodów sportowych, Edukacyjne kursy 
z  zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe z  zakwaterowaniem, Kursy 
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, 
Organizacja campów o różnej tematyce górsko – sportowej, 43 Usłu-
gi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów 
turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [zakwaterowanie] .

(111) 348430 (220) 2021 05 10 (210) 528627
(151) 2021 10 04 (441) 2021 06 07
(732) INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO EX Solution
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 26 .05 .01, 26 .05 .06, 26 .05 .08, 26 .05 .18, 26 .05 .19, 
27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Zapewnianie szkoleń online, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia technicz-
ne w zakresie bezpieczeństwa, 42 Doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, Usługi w zakresie doradztwa technicznego, Usługi 
naukowe i technologiczne, Badania inżynieryjne, Badania laborato-
ryjne, Badania i  opracowywanie projektów technicznych, Badania 
nad procesami przemysłowymi, Badania naukowe, Badania technicz-
ne, Badania naukowe i przemysłowe, Usługi projektowania, 45 Usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa .

(111) 348431 (220) 2021 05 14 (210) 528898
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 14
(732) GRUPA TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHOBOS GRUPA TAURUS
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci telekomunika-
cyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyj-
nego, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących do przesyłania 
lub dystrybucji energii, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
lub instalacji służących do  wytwarzania lub oszczędności energii, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostarczanie i  wy-
najem infrastruktury i  sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie 
dostępu do  sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń te-
lekomunikacyjnych z  Internetem, Usługi trasowania i  podłączania 
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do  sieci telekomunikacyjnej, Usługi transmisji danych przez sieci 
telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunika-
cyjnej, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Usługi informacyjne 
dotyczące telekomunikacji, 42 Projektowanie i opracowywanie sieci 
telekomunikacyjnych, Projektowanie i  opracowywanie sieci dystry-
bucji energii, Projektowanie budowlane, Projektowanie urządzeń 
i  sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do  zarządzania energią, Inżynieria telekomuni-
kacyjna, Opracowywanie projektów technicznych do  projektów 
budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z  opraco-
waniami projektów technicznych do  projektów budowlanych, Pro-
gramowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Testowanie 
sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów telekomunika-
cyjnych, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Badania 
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne 
w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i  używania energii, Usługi w  zakresie inżynierii budowla-
nej, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w ener-
gię, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowla-
nej, Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie 
zaopatrzenia w prąd i energię .

(111) 348432 (220) 2021 06 17 (210) 530462
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) SZLAK MACIEJ, Orzeszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONTANA
(510), (511) 25 Spodnie, swetry, t-shirt, czapki, szorty, skarpety, ko-
szule, kurtka, rękawiczki, majtki, stroje kąpielowe .

(111) 348433 (220) 2021 07 23 (210) 531914
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 23
(732) ELFA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UKOI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje do twa-
rzy i  do  ciała, Płyny do  twarzy i  do  ciała, Żele do  twarzy i  do  ciała, 
Pianki do  twarzy i  do  ciała, Nielecznicze oliwki i  balsamy do  skóry, 
Nielecznicze środki do mycia i pielęgnacji stóp, Mydła, Nielecznicze 
środki do mycia i kąpieli, Środki do mycia i pielęgnacji włosów, Szam-
pony, Balsamy do włosów, Odżywki do włosów, Kremy do włosów, 
Emulsje do włosów, Płyny do włosów, Żele do włosów, Pianki do wło-
sów, Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i  kolońskie, 
Olejki eteryczne, Dezodoranty osobiste i  antyperspiranty, Środki 
do makijażu i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki do pielęgnacji 
i malowania ust, Środki do pielęgnacji i malowania paznokci, Środ-
ki czyszczące do  higieny intymnej, nielecznicze, Środki do  opala-
nia i  chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki 
do samoopalania, Preparaty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry 
do kąpieli, Puder do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Pianki 
do golenia, Żele do golenia, Balsamy po goleniu, Zapachy do wnętrz 
i samochodów, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suple-
menty diety do  użytku medycznego i  niemedycznego, Suplemen-
ty diety, Suplementy diety dla osób o  specjalnych wymaganiach 
dietetycznych, Suplementy diety w  postaci galaretki, Suplementy 
diety w  postaci galaretek, Suplementy diety zawierające albuminy, 
Mineralne dodatki do żywności, Suplementy odżywcze, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety białkowe, Suplementy 
diety zawierające enzym, Suplementy diety zawierające alginian, Su-
plementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Suplementy diety zawierające białko sojowe, Suplementy 
do  zdrowej żywności wykonane głównie z  minerałów, Dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, Tabletki witami-
nowe, Suplementy witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w  postaci suplementów diety, Tabletki odchudzające, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Napoje 
witaminowe, Lecznicze napoje izotoniczne, Lecznicze napoje mine-
ralne, Napoje uzupełniające dietę, Preparaty chemiczne do ochrony 
skóry i celów higienicznych, Farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, Kosmetyki o właściwościach leczniczych, Maści, balsamy, kremy, 

emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, Her-
baty ziołowe do celów leczniczych, Herbata z ziół do celów leczni-
czych, Preparaty dermatologiczne .

(111) 348434 (220) 2021 07 21 (210) 531808
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) ŁUGOWSKI WALDEMAR EUROTRONIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPY CENTER sklep detektywistyczny
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Dyktafony, Dyktafony cyfrowe, Dyktafony z  układami 
scalonymi, Odbiorniki do  systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], Oprogramowanie do  systemów nawigacyjnych GPS, Urzą-
dzenia GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Urządzenia systemu GPS, 
Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyj-
nych [GPS], Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kon-
trolujące, Cyfrowe kamery wideo, Kamery bezpieczeństwa, Kamery 
aktywowane ruchem, Kamery do  pojazdów, Kamery do  telewizji 
przemysłowej, Kamery nadzorujące, Kamery wideo, Kamery wideo 
do  nadzoru, Kamery wideo przystosowane do  celów monitoringo-
wych, Cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, Nośniki do rejestracji dźwięku, Odbiorniki 
audio-wideo, Odbiorniki audio, Odbiorniki audiowizualne, Odbior-
niki bezprzewodowe (audio, wideo), Urządzenia audio i  odbiorniki 
radiowe, Pamięć USB [pendrive], Platformy oprogramowania kompu-
terowego, nagrane lub do pobrania, Prędkościomierze do pojazdów, 
Elektroniczne prędkościomierze, Rejestratory danych, Rejestratory 
zdarzeń, Komputerowe (Programy-) nagrane, Cyfrowe nośniki do na-
grywania danych, Przenośne urządzenia do  nagrywania dźwięku, 
Cyfrowe nagrywarki wideo, Urządzenia nagrywające, Urządzenia 
do  rejestrowania i  nagrywania danych, Urządzenia do  nagrywania 
dźwięku i obrazów, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwię-
ku i obrazu, Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do nagry-
wania obrazów, Urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, 
Urządzenia do  nagrywania, Sprzęt nagrywający audio, Przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przenośne urządze-
nia nawigacyjne, Oprogramowanie chroniące przed programami 
szpiegującymi, Elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, Elektro-
niczne przyrządy nawigacyjne, Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia do  komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia do mo-
nitorowania niemowląt, Urządzenia odsłuchowe do monitorowania 
niemowląt, Urządzenia do  ochrony osobistej przed wypadkami, 
Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
i  przyrządy optyczne, Urządzenia monitorujące, inne niż do  celów 
medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery po-
kładowe], Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Wykrywa-
cze [detektory], Zegarki inteligentne, Wykrywacze [detektory] przed-
miotów metalowych, 45 Usługi agencji detektywistycznych, Usługi 
detektywistyczne, Usługi detektywów sklepowych, Usługi doradcze 
w  zakresie usług detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone 
przez detektywów, Usługi wykrywania urządzeń podsłuchowych 
wykorzystywanych do prowadzenia inwigilacji, podsłuchów, minia-
turowych kamer, ukrytych dyktafonów, lokalizatorów GPS .

(111) 348435 (220) 2021 08 05 (210) 532417
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEN FACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy 
do  skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze nie-
lecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, Nielecznicze kremy do  kąpieli, Nielecznicze kremy 
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszcza-
jące, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nie-
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lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające, 
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające 
[kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kre-
my odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i  żele 
nawilżające, Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do  użytku ko-
smetycznego, Kremy nawilżające po  goleniu, Nawilżające kremy 
do skóry [kosmetyki], Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochron-
ne, Kremy ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy i  balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do  użytku 
kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do  rąk, 
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędr-
niania skóry wokół oczu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycz-
nego], Krem do  twarzy, Kremy do  twarzy, Kremy do  twarzy i  ciała, 
Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy [kosmetyki], 
Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów, 
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy pielęgnacyj-
ne do włosów, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opa-
lania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Krem do opalania dla nie-
mowląt, Krem do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Zapachowe kremy do  ciała, Zapachowe płyny i  kremy 
do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologicz-
ne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, 
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzą-
cy [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji 
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy wybielające do skóry, 
Kremy do  utrwalania fryzury, Kosmetyki w  postaci kremów, Krem 
do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do  jasnej karnacji, Kremy 
do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do redukcji cellulitu, 
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy kon-
serwujące do skóry, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy po gole-
niu, Kremy przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizują-
ce [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy 
na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozja-
śniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod prysznic, 
Podkład w  kremie, Kremy do  aromaterapii, Kremy do  demakijażu, 
Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do depilacji, Kremy do gole-
nia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pielusz-
kową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w  kremie do  mycia, 
Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel 
po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, 
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nie-
lecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Żel do kąpieli, 
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
lów medycznych, Żele opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele 
do  golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele 
do  ciała, Żele do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Peeling w  żelu, Żele 
do  twarzy, Żele po  opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w  formie żeli, 
Żele do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe 
maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do  celów kosmetycz-
nych, Balsamy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nieleczni-
cze balsamy do  skóry, Nielecznicze balsamy do  stóp, Nielecznicze 
balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała, 
Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy 
do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do wło-
sów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do bro-
dy, Balsamy do brody, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do  redukcji 
cellulitu, Balsamy do  celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy 
do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pie-
lęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone balsa-
mem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasącza-
ne balsamem kosmetycznym, Emulsja opóźniająca starzenie, 
Balsamy do  opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do  paznokci 
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie sło-
neczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Ko-
smetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki 

do  samoopalania, Kosmetyki do  stosowania na  skórę, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Ko-
smetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w  formie mle-
czek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako ko-
smetyki, Mieszanki do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka 
do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki za-
wierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Pre-
paraty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty 
do  samoopalania [kosmetyki], Preparaty do  wybielania skóry [ko-
smetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękcza-
jące [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty 
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki 
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się 
do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [ko-
smetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania 
i  oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w  postaci aerozolu 
do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania 
sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania 
miejscowego na  skórę do  celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Pre-
paraty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejsco-
wego na  twarzy, Preparaty złuszczające do  twarzy do  użytku 
kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kre-
my nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy 
ochronne, Leczniczy krem do  twarzy, Kremy do  rąk do  celów me-
dycznych, Kremy do  ciała do  użytku farmaceutycznego, Lecznicze 
kremy do  ciała, Kremy do  stosowania na  noc [lecznicze], Kremy 
do  pielęgnacji skóry do  użytku medycznego, Kremy lecznicze 
do  ochrony skóry, Kremy lecznicze do  pielęgnacji skóry, Lecznicze 
kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Peeling w  żelu, leczniczy, Nawilżający balsam 
do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Leczni-
cze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do ce-
lów medycznych, Lecznicze maści na  wysypkę pieluszkową, Maści 
lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści 
przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o  właściwościach 
leczniczych, Maści do  celów farmaceutycznych, Maści do  leczenia 
wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt 
domowych, Kremy do  trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy 
farmaceutyczne, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kre-
my lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze 
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecz-
nych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z anty-
biotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy do użytku dermatolo-
gicznego, Kremy na  odciski i  nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze 
do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne, 
Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowe-
go do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające 
substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, 
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku 
medycznego, Balsamy do  celów farmaceutycznych, Balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, Spraye antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania 
na  skórę, Spraye antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania 
na twardych powierzchniach .

(111) 348436 (220) 2021 08 31 (210) 533359
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G PROGRAFEN
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(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 03 .13 .05, 07 .05 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, Fila-
ment z tworzywa sztucznego z dodatkiem grafenu do druku 3D .

(111) 348437 (220) 2021 08 19 (210) 532893
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KINGDOM SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Levante
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i  napojów w  sklepach z  pączkami, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i  barach, Oferowanie żywności i  napojów w  kawiarenkach interne-
towych, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Lodziarnie, Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Koktajlbary, Kawiarnia, Kafeterie [bufe-
ty], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Herbaciarnie, 
Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, 
Dekorowanie żywności, Dekorowanie ciast, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Bary sałatkowe, Bary przekąskowe, Bary .

(111) 348438 (220) 2021 08 27 (210) 533221
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) TECHNAR MIKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CERATECH
(510), (511) 7 Płytki z  węglików spiekanych, Płytki z  węglików spie-
kanych do nakładek, Płytki z węglików spiekanych [narzędzia do ma-
szyn], Diamentowe wiertła do maszyn, Przemysłowe wiertła [maszy-
ny], Wiertła centrujące stanowiące części maszyn, Wiertła do maszyn, 
Wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, Wiertła do płytek dru-
kowanych [maszyny lub obrabiarki], Wiertła do  wiertarek elektrycz-
nych, Wiertła kręte do maszyn, Wiertła o chwycie wielowypustowym 
[części maszyn], Wiertła z  chwytem stożkowym [części do  maszyn], 
Wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], Wiertła ze stan-
dardowym chwytem [maszyny], Gwintowniki maszynowe, Gwintow-
niki [obrabiarki], Gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi 
mechanicznie, Frezy do  frezarek, Frezy do  frezarek do gwintów [ob-
rabiarki], Frezy jako części maszyn, Frezy modułowe krążkowe [maszy-
ny], Frezy modułowe krążkowe [obrabiarki], Frezy [obrabiarki], Frezy 
obrotowe [części do maszyn], Frezy śrubowe [części do maszyn], Frezy 
walcowo-czołowe, Frezy walcowo-czołowe [narzędzia elektryczne] .

(111) 348439 (220) 2021 08 10 (210) 532540
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERMY WOŹNIAK
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 01 .03 .01, 01 .03 .10, 01 .15 .01, 26 .02 .13, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja w proszku, Jaja 
ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka jajek, 31 Drób [żywy], Żywe 
zwierzęta, organizmy do hodowli, Karmy i pasze dla zwierząt, Mie-
szanki paszowe dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wy-
lęgania, zapłodnione, Karma dla drobiu, Kasze dla drobiu, Drób 
do celów hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się-), 
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 44 Usługi ho-
dowli drobiu, Usługi weterynaryjne .

(111) 348440 (220) 2021 08 11 (210) 532588
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) JK DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 24 .09 .05, 24 .09 .03, 24 .09 .09, 26 .03 .04, 26 .13 .25, 26 .01 .03, 
26 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych, Wstawianie kamieni szlachetnych do  protez 
dentystycznych, Usługi w  zakresie wybielania zębów, Usługi orto-
dontyczne, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi kliniki 
dentystycznej, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomato-
logicznych, Usługi czyszczenia zębów, Usługi asystenta dentysty, 
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Stomatologia z sedacją, 
Stomatologia kosmetyczna, Pomoc stomatologiczna, Konsultacje 
dentystyczne, Doradztwo związane ze stomatologią, Chirurgia .

(111) 348441 (220) 2021 08 12 (210) 532636
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BERSERKER AGENCY
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do  wyszukiwania, 
Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, 
Zapisane pliki danych, Wstępnie nagrane płyty, Wstępnie nagrane 
dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane dyski, Taśmy z  nagraniami, 
Podłoża do  nośników zapisu [optyczne], Płyty rentgenowskie [na-
świetlone], inne niż do  użytku medycznego, Pliki multimedialne 
do pobrania, Nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcio-
nek, Nagrania magnetyczne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], 
Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski kompaktowe, 
Mikrofilmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Komputerowe mapy 
cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Hologramy do po-
świadczania autentyczności produktów, Hologramy, Folia hologra-
ficzna, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Elektronicz-
ne tablice z  rozkładami, Dyski wstępnie zaprogramowane, Dyski 
optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie, Dane zapisane 
elektronicznie z Internetu, Dane zapisane elektronicznie, Czułe klisze 
reprograficzne [naświetlone], Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośni-
kach, Komputerowe bazy danych, Animowane filmy rysunkowe 
w  postaci filmów kinematograficznych, Biuletyny elektroniczne 
do  pobrania, Błony rentgenowskie, naświetlone, Chipy zawierające 
muzyczne nagrania dźwiękowe, Czasopisma elektroniczne, Czcionki 
drukarskie do pobrania, Czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu 
przekazu elektronicznego, Czcionki zapisane na nośnikach magne-
tycznych, Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], Diapozytywy, 
Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, Dyski optycz-
ne z  muzyką, Dzwonki do  pobierania do  telefonów komórkowych, 
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Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Dzwonki telefo-
niczne [do  pobierania], E-booki, Edukacyjne materiały na  zajęcia, 
do pobrania, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach kom-
puterowych, Elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do prze-
syłania pocztą tradycyjną, Elektroniczne partytury, do  pobrania, 
Elektroniczne sprawozdania do  pobrania, Elektroniczne publikacje 
do  pobrania w  dziedzinie gier wideo, Film kinematograficzny, na-
świetlony, Filmy animowane, Filmy [błony] naświetlone, Filmy do po-
brania, Filmy do  przezroczy naświetlone, Filmy fotograficzne [na-
świetlone], Filmy kinematograficzne, Filmy o  zwiększonej czułości, 
naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animo-
wane do  pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy wideo, 
Fotografie cyfrowe do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, 
Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Grafiki komputero-
we do  pobrania, Informacje do  pobrania nawiązujące do  gier, In-
strukcje obsługi w  formie elektronicznej, Interaktywne płyty DVD, 
Interaktywne publikacje elektroniczne, Karty pocztowe do pobrania, 
Kinematograficzne filmy, Klisze rentgenowskie naświetlone, inne niż 
do  celów medycznych, Klucze sieciowe USB, Klucze sieciowe USB 
do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron in-
ternetowych, Komiksy do pobrania, Książki audio, Książki dźwięko-
we, Książki elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do po-
brania z dziedziny nauki gry w golfa, Książki w  formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Kupony mo-
bilne do  pobrania, Książki zapisane na  taśmach, Mapy drogowe 
do pobrania, Media do pobierania, Mikrofilm [naświetlony], Modele 
do rzeczywistości wirtualnej, Muzyczne nagrania dźwiękowe do po-
brania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania na  ta-
śmach, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do  pobrania, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania dostarczana z  witryn internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach inter-
netowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Mu-
zyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa 
(ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane cyfrowe taśmy audio 
[DAT], Nagrane dyski wideo, Nagrane filmy, Nagrane kasety magne-
tofonowe, Nagrane kasety wideo z  kreskówkami, Nagrane kasety 
wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty CD-i, Nagrane płyty 
CD ROM, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami fit-
ness, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, Nagrane płyty DVD z nagra-
niami muzycznymi, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Nagrane 
płyty kompaktowe z  muzyką, Nagrane płyty VCD, Nagrane taśmy 
audio niemuzyczne, Nagrane taśmy audio z  grami, Nagrane taśmy 
dźwiękowe z  nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, 
Nagrane taśmy wideo, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane 
taśmy wideo z  nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo za-
wierające gry, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania mul-
timedialne, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na  taśmach, 
Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci 
płyt, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo 
z  filmami, Nagrania wideo z  muzyką, Nagrania wideo z  muzyką, 
do pobrania, Naświetlone filmy o podwyższonej czułości, Naświetlo-
ne filmy światłoczułe, Naświetlone klisze, Naświetlone klisze o pod-
wyższonej czułości, Naświetlone taśmy filmowe, Negatywy fotogra-
ficzne, Nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], Nośniki fotograficzne 
[filmy, naświetlone], Obrazy holograficzne, Plakaty do pobrania, Pliki 
graficzne do  pobierania, Pliki muzyczne do  pobierania, Płyty CD-
-ROM zawierające elektroniczne książki telefoniczne, Płyty fotogra-
ficzne [naświetlone], Płyty kompaktowe z  muzyką, Płyty nagrane 
z dźwiękiem, Płyty nagrane z obrazami, Płyty [nagrania dźwiękowe], 
Płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, Pobieralne broszury 
elektroniczne, Pobieralne mapy elektroniczne, Pobieralne nagrania 
dźwiękowe, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze cza-
sopism w dziedzinie gier wideo, Pobieralne szablony do projektowa-
nia prezentacji audiowizualnych, Podcasty, Podcasty do  pobrania, 
Podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, Prze-
zrocza [fotografia], Przezrocza fotograficzne, Przezrocza fotograficz-
ne [slajdy], Przezrocza kinematograficzne, Przezroczyste folie [foto-
graficzne, naświetlone] do  rzutników, Publikacje elektroniczne, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne [ła-
dowalne], Publikacje elektroniczne do  pobrania, związane z  grami, 
Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Publi-
kacje elektroniczne zarejestrowane na  nośnikach komputerowych, 
Publikacje elektroniczne w  dziedzinie technologii interaktywnej, 
Publikacje elektroniczne zawierające gry, Publikacje tygodniowe ła-

dowalne w  postaci elektronicznej z  Internetu, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Serie książek dla dzieci do pobrania, Se-
rie muzycznych nagrań dźwiękowych, Slajdy fotograficzne naświe-
tlone, Środki edukacyjne do pobrania, Taśmy wideo z nagranymi fil-
mami rysunkowymi, Taśmy z  nagraniami muzyki, Terminarze 
i  organizery do  pobrania, które można wydrukować, Tygodniowe 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, Videoca-
sty, Wstępnie nagrane filmy, Wstępnie nagrane filmy kinowe, Wstęp-
nie nagrane filmy kinematograficzne, Wstępnie nagrane kasety, 
Wstępnie nagrane kasety wideo, Wstępnie nagrane taśmy audio, 
Wstępnie nagrane taśmy video, Zdjęcia rentgenowskie, inne niż 
do  celów medycznych, Wzory projektów graficznych do  pobrania, 
Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, 35 Agencja 
public relations, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie za-
sobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach re-
klamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa cen-
trów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w  zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w  zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania 
dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu przemy-
słowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, 
Ekspertyzy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, Impresariat 
w  działalności artystycznej, Usługi analizy i  informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym 
w  zakresie prowadzenia ich  interesów, Biznesowe usługi doradcze 
w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie 
przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia intere-
sów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w  dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Doradztwo biznesowe w  zakresie dostarczania systemów 
zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo biznesowe w  zakresie prowadzenia re-
stauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo dla kadry kierow-
niczej w  zakresie franchisingu, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, 
Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo i konsultacje bizneso-
we w  zakresie franchisingu, Doradztwo i  pomoc w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo gospodarcze do-
tyczące likwidacji, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i  promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w kom-
puterowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji 
na  reklamę i  badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej 
w  dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w  zakresie 
reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla-
my, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Dostarczanie informacji na temat reklamy, 
Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsul-
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towanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzi-
nie sieci telematycznych i telefonicznych, Edycja postprodukcyjna re-
klam, Elektroniczne publikowanie druków w  celach reklamowych, 
Gromadzenie informacji związanych z  reklamą, Indeksowanie stron 
internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompila-
cja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron interne-
towych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z  rekla-
mą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfro-
wy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marke-
ting referencyjny, Marketing internetowy, Marketing telefoniczny, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Modelki i mo-
dele do  celów reklamowych i  promocji sprzedaży, Negocjowanie 
kontraktów reklamowych, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ofero-
wanie próbek produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncep-
cji marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i  reklamowych, Opracowywanie i  wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, Opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promo-
cji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody 
do celów promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych 
w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadza-
nie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu po-
zyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, Organizowanie targów 
handlowych w  celach reklamowych, Organizowanie targów i  wy-
staw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów re-
klamowych do  celów reklamowych i  promocyjnych, Plakaty rekla-
mowe (Rozlepianie-), Planowanie strategii marketingowych, Pomoc 
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w  zakresie 
reklamy, Pomoc w  komercjalizacji produktu w  ramach kontraktu 
franczyzowego, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej doty-
cząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu w za-
kresie promocji działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie 
reklamy, Poszukiwania w  zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz 
ich  towarów i  usług w  internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
materiałów reklamowych i  reklam, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów marketingowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach rekla-
mowych, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, Pro-
dukcja programów typu telezakupy, Produkcja programów 
związanych z  telezakupami, Produkcja promocyjnych kaset wideo, 
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produk-
cja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produk-
cja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumen-
tów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie 
badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Pro-
jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, 
Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów na  rzecz osób 
trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promo-
cyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie koncer-

tów muzycznych, Promowanie korzyści z energooszczędnych tech-
nologii oświetlenia dla profesjonalistów w  dziedzinie oświetlenia, 
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online 
za pośrednictwem witryn internetowych, Promowanie projektów in-
nych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów 
promocyjnych w  czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób 
trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, Pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promo-
wanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz 
osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich  towarów i  usług 
z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawoda-
mi sportowymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami pro-
mocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem glo-
balnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie to-
warów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wyda-
rzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich za  pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Pro-
mowanie towarów i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem 
programów kart rabatowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promo-
wanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie usług finansowych i ubez-
pieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpie-
czeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjal-
nych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowanie 
i  rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do  użytku w  rekla-
mie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywa-
nie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i  roz-
mieszczanie reklam, Przygotowywanie i  umieszczanie reklam 
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do  klientów za  pośrednic-
twem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów promo-
cyjnych i  merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie 
materiałów reklamowych, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywa-
nie publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywa-
nie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie 
dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowy-
wanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści rekla-
mowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowa-
nie druków do  celów reklamowych w  postaci elektronicznej, 
Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publiko-
wanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama bizneso-
wych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi re-
klamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyła-
nie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elek-
troniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Reklama promocyjna w  zakresie szkoleń 
filozoficznych, Reklama promocyjna projektów badawczych, Rekla-
ma radiowa, Reklama towarów i  usług sprzedawców online za  po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu 
„płać za  kliknięcie”, Reklama w  czasopismach, Reklama w  czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w  Internecie dla osób trze-
cich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym 
promowanie produktów i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą 
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układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z między-
narodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów 
kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama za  pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama 
związana z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów kinemato-
graficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i  komercyjnych, Reklamowanie samochodów 
na  sprzedaż za  pośrednictwem internetu, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie 
i  porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty 
(Tworzenie-), Reklamy kinowe, Reklamy montowane na dachach tak-
sówek, Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Re-
klamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Reżyserowanie filmów rekla-
mowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie 
danych związanych z  reklamą, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój planu 
marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności gospo-
darczej, Sporządzanie raportów do  celów marketingowych, Teksty 
(Tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), Telemarketing, Testo-
wanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie online przewodników reklamowych zawierających towary i usłu-
gi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostęp-
nianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszcza-
nie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek 
i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do ce-
lów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów promo-
cji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją 
sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji reklamo-
wych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata spor-
tu, Usługi dopasowywania w  ramach sieci reklamowej online uła-
twiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a  właścicielami stron internetowych, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą w zakresie marketingu, Usługi informacyjne dotyczące re-
klamy, Usługi izby handlowej w  zakresie promocji przedsiębiorstw, 
Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marke-
tingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie 
podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marke-
tingowe w  dziedzinie optymalizacji ruchu na  stronie internetowej, 
Usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketin-
gu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi merchandisin-
gu, Usługi ogłoszeniowe do  celów reklamowych, Usługi planowania 
w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem telefonu, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w  baseball, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi promocyjne związane z imprezami w zakre-
sie sportów elektronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisa-
nia tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi rekla-
mowe dla architektów, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi 
reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczą-
ce sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące prze-
mysłu morskiego, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości spor-
towych, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawia-
nie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawia-
nie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Agen-

cje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demo-
graficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów 
marketingowych, Analiza w  zakresie marketingu, Analizy w  zakresie 
marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artyku-
łów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku 
i badania marketingowe, Doradztwo dotyczące zarządzania marketin-
gowego, Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów społeczno-
ściowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specja-
listyczne w  zakresie marketingu, Doradztwo w  zakresie demografii 
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Do-
radztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie 
marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Informacja lub badania w zakresie działalności 
gospodarczej i marketingu, Marketing towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, Ocena statystyczna danych marketin-
gowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Pomoc w zakresie 
marketingu, Porady w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakre-
sie marketingu, Prowadzenie badań marketingowych, Rozpowszech-
nianie materiałów w  zakresie reklamy, marketingu i  publicity, 
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze do-
tyczące reklamy, promocji i  marketingu, Usługi doradcze w  zakresie 
marketingu, Usługi doradcze w  zakresie marketingu afiliacyjnego, 
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii 
pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi 
konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, Usługi plano-
wania w celu badań marketingowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą me-
diów społecznościowych, Zarządzanie personelem zajmującym się 
marketingiem, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, Usługi w zakresie marke-
tingu baz danych, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usłu-
gi w zakresie marketingu produktów, Usługi rozwoju w zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blo-
ga, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone kanałów łączno-
ściowych, 41 Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Usługi 
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Kursy szko-
leniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, Usługi w zakresie tłumaczeń pi-
semnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia .

(111) 348442 (220) 2021 08 16 (210) 532712
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) WITKOWSKI JAROSŁAW PROVECTUS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Yachts
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 18 .03 .02, 18 .03 .23, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
29 .01 .03, 29 .01 .04
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(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Akcesoria 
zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazowych, 12 
Zbiorniki paliwa do  pojazdów, 22 Taśmy i  pasy, Liny, linki i  sznury, 
Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia .

(111) 348443 (220) 2021 05 27 (210) 529409
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) CAGIEL DOROTA DORA, Gdów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORA CUKIERNIA
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały
(531) 05 .07 .16, 08 .01 .15, 11 .03 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Da-
nia gotowe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie 
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, po-
trawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i piz-
za, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, 
potrawy z  tortilli, Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia i  drożdże, 43 Bary 
przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi-snack-bary, 
Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności 
i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Zapew-
nianie jedzenia i  napojów na  imprezy firmowe, Kafeterie-bufety, 
Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w  zakresie żywności, 
Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Organizacja przyjęć weselnych-żywność i  napoje, Organizowanie 
bankietów, Organizowanie posiłków w  hotelach, Pizzerie, Przygo-
towywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na za-
sadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żyw-
ności i  napojów dla gości w  restauracjach, Serwowanie żywności 
i  napojów dla gości, Serwowanie żywności i  napojów w  restaura-
cjach i  barach, Stołówki, Usługi barów i  restauracji, Usługi barów 
kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi bufetów w zakresie ba-
rów koktajlowych, Usługi degustacji win-dostarczanie napojów, 
Usługi doradców w  zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi ka-
wiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
obiektów gościnnych-posiłki i  napoje, Usługi ogródków piwnych, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracyjne, Usługi restaura-
cyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej ob-
sługi, Usługi w  zakresie dostarczania napojów, Usługi w  zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w  zakresie jedzenia na  wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji-brasserie, 

Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 348444 (220) 2021 06 02 (210) 529770
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) ANWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANVEN
(510), (511) 3 Środki i preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, 
Kosmetyki do włosów, Pianki i lakiery do włosów, Preparaty do ukła-
dania, prostowania i  kręcenia włosów, Preparaty do  barwienia 
i  neutralizacji włosów, Szampony do  włosów, Odżywki do  włosów, 
Maski kosmetyczne, Kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, 
Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Peelingi złuszcza-
jące do celów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry, Preparaty do  opalania, Brokat kosmetyczny, Olejki do  celów 
kosmetycznych, Olejki zapachowe, Aloesowe preparaty do celów ko-
smetycznych, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, w tym kremy, bal-
samy, odżywki, lotiony, Chusteczki nasączane preparatami kosme-
tycznymi, Preparaty do makijażu, Kosmetyki koloryzujące do skóry, 
Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  depilacji i  spowalnia-
jące odrastanie owłosienia, 5 Lecznicze preparaty do  pielęgnacji 
włosów, Środki i  preparaty pobudzające porost włosów, Lecznicze 
kuracje do skóry głowy, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Olejki lecznicze, 41 Edukacja 
i szkolenia w zakresie pielęgnacji włosów i ciała, Instruktaż w zakresie 
pielęgnacji ciała i włosów, Organizacja i prowadzenie kursów, szko-
leń, webinariów .

(111) 348445 (220) 2021 06 09 (210) 530020
(151) 2021 11 19 (441) 2021 07 19
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Nowe Miasto nad Wartą (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Passminum
(510), (511) 5 Leki i  wyroby medyczne, Preparaty farmaceutyczne 
na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety, Żywność dietetyczna do  celów lecz-
niczych, Dodatki odżywcze, Dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze, 
Herbaty ziołowe do  celów leczniczych, Wyciągi roślinne i  ziołowe 
do celów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki zio-
łowe do celów leczniczych, Leki roślinne .

(111) 348446 (220) 2021 06 09 (210) 530023
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WV Women’s Voices Bydgoszcz Festival
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do mediów i publikowania, Oprogramowanie komputerowe w dzie-
dzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Utrwalone na  no-
śnikach informacje i  dane, Publikacje elektroniczne, Publikacje ty-
godniowe ładowalne w postaci elektronicznej z  Internetu, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na  nośnikach, 16 Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Publikacje drukowane, 35 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi analizy i  in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 Usługi agencji praso-
wych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Agencje informacyjne, 
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41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie, spra-
wozdawczość i  pisanie tekstów, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie online, Usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, Pro-
dukcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi 
fotograficzne, Usługi festiwali muzycznych, 42 Tworzenie, uaktual-
nianie i adaptacja programów komputerowych, Projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych, Wynajmowanie [udo-
stępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Zarządzanie 
zasobami cyfrowymi, Hosting portali internetowych, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Udostępnianie miejsca w Inter-
necie na blogi .

(111) 348447 (220) 2021 05 31 (210) 529658
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiaMar GLUTEN FREE
(540) 

(591) złoty
(531) 05 .07 .02, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .02
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby 
piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze bezglutenowe, 
Pieczywo bezglutenowe, Wyroby piekarnicze i  cukiernicze nisko-
białkowe i  proteinowe, Wyroby ciastkarskie, Ciasta, Ciastka, Su-
chary, Wafle, Przekąski wykonane z  mąki, w  tym bezglutenowe, 
Produkty żywnościowe z  ciasta, w  tym bezglutenowe, Muesli, 
Przekąski z  muesli, Batony spożywcze i  energetyczne, Produkty 
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Słodycze, Płatki śniadaniowe, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzeda-
ży hurtowej następujących towarów: wyroby piekarnicze, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby cukierni-
cze bezglutenowe, pieczywo bezglutenowe, wyroby piekarnicze 
i  cukiernicze niskobiałkowe i  proteinowe, wyroby ciastkarskie, 
ciasta, ciastka, suchary, wafle, przekąski wykonane z  mąki, w  tym 
bezglutenowe, produkty żywnościowe z ciasta, w tym bezgluteno-
we, muesli, przekąski z muesli, batony spożywcze i energetyczne, 
produkty żywnościowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia 
przez ludzi, mąka i produkty zbożowe, chleb, słodycze, płatki śnia-
daniowe, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych do  celów reklamowych i  sprzedaży, Zawieranie transakcji 
handlowych na  rzecz innych, przez sklepy on-line, Usługi impor-
towo-eksportowe, Usługi pośrednictwa i  doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Po-
średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transak-
cji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi za-
rządzania sprzedażą, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzeda-
ży, Reklama, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, 
Wynajem przestrzeni reklamowej, w  tym on-line, Marketing han-
dlowy inny niż sprzedaż, Zarządzanie bazami danych, Informacja 
o ww . usługach .

(111) 348448 (220) 2021 06 13 (210) 530170
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) BYSTRZEJEWSKI SŁAWOMIR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalna jazda zaczyna się od nas

(540) 

(591) biały, zielony, szary
(531) 24 .17 .20, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 45 Usługi prawne .

(111) 348449 (220) 2021 06 14 (210) 530198
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda ZŁOTA TERAPIA
(510), (511) 3 Kosmetyki .

(111) 348450 (220) 2021 06 18 (210) 530485
(151) 2021 10 27 (441) 2021 07 12
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUBEZIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i  instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 348451 (220) 2021 06 24 (210) 530679
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) KUCHARCZYK RENATA, Rząśnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fenomen Renata Kucharczyk
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fry-
zjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonu fryzjerskiego dla męż-
czyzn .
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(111) 348452 (220) 2021 06 24 (210) 530692
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
(732) POLSKA BD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LK Lamh Kebab
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 09 .07 .19, 11 .01 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Usługi barów, Usługi restauracji, Przygotowywanie 
posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie je-
dzenia i  napojów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi w  za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi cateringowe w zakresie 
żywności i napojów, Usługi kawiarni .

(111) 348453 (220) 2021 06 28 (210) 530824
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA GOLD AMBER
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do twarzy .

(111) 348454 (220) 2021 06 28 (210) 530813
(151) 2021 11 12 (441) 2021 07 19
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISACERA
(510), (511) 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Pro-
dukty lecznicze, Witaminy i  preparaty witaminowe, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mi-
neralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i  wzmacniające organizm, Suplementy diety 
do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów lecz-
niczych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Preparaty 
ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały opatrunko-
we, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Pro-
dukty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne .

(111) 348455 (220) 2021 06 28 (210) 530818
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUTIRMON
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-

lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i  instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 348456 (220) 2021 06 28 (210) 530829
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) DOBRE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) classicwines .pl
(540) 

(531) 27 .05 .01, 11 .03 .01
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Napoje zawierające wino 
[szprycer], Owocowe wino musujące, Wino, Wino alkoholizowane, 
Wino amontillado, Wino kuchenne, Wino musujące, Wino winogro-
nowe, Winogronowe wino musujące, Aperitify na bazie wina, Musu-
jące białe wina, Musujące wina czerwone, Napoje alkoholowe z wina 
i soku owocowego, Napoje na bazie wina, Słodkie wina, Wina, Wina 
alkoholowe, Wina deserowe, Wina niemusujące, Wina naturalnie 
musujące, Wina musujące, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, 
Wina o obniżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wina wzmacniane, 39 Dostarczanie wina, Dostawa wina, Przecho-
wywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, Wypoży-
czanie elektrycznych chłodziarek do wina, Przechowywanie win pod 
zamknięciem celnym, 41 Organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie degu-
stacji wina do celów edukacyjnych, Rozrywka związana z degustacją 
wina, Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi 
rozrywkowe], Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] .

(111) 348457 (220) 2021 06 29 (210) 530887
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOLPLAN fundament SP
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, 19 Bitumiczne wyroby do izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, papa samoprzylepna .
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(111) 348458 (220) 2021 06 21 (210) 530548
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) ELEPHANT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cottonpark
(510), (511) 39 Prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz usługi 
turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), Organizo-
wanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwa-
cji miejsc, zwiedzania i  transportu, Organizowanie wycieczek typu 
wypoczynek i  zwiedzanie, Usługi transportu pasażerskiego oraz 
transportu przedmiotów wartościowych, Usługi transportu lądowe-
go, w  tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu 
wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym: 
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu 
powietrznego, czarterowanie, Usługi informacji, rezerwacji i pośred-
nictwa w transporcie, 43 Prowadzenie agencji i biur zakwaterowania 
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe 
i  turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), Prowadzenie wynajmu noclegów, pro-
wadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów 
turystycznych, moteli, kempingów, Usługi barowe oraz posiłków re-
stauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, 
kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych .

(111) 348459 (220) 2021 07 05 (210) 531120
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUTUŚ
(540) 

(591) zielony, różowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Dżemy owo-
cowe, Marmolady owocowe, 30 Przeciery warzywne [sosy], Sosy 
owocowe, Słodycze owocowe, Cukierki, Żelki [wyroby cukiernicze], 
Guma do żucia, 32 Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Napoje 
owocowe, Napoje warzywne, Napoje orzeźwiające, Woda [napoje], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących to-
warów: przeciery warzywne, przeciery owocowe, dżemy owocowe, 
marmolady owocowe, przeciery warzywne [sosy], sosy owocowe, 
słodycze owocowe, cukierki, żelki [wyroby cukiernicze], guma do żu-
cia, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, napo-
je warzywne, napoje orzeźwiające, woda [napoje] .

(111) 348460 (220) 2021 07 07 (210) 531242
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KOSTAŃSKI RAFAŁ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAUS
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 02 .09 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 14 Biżuteria, 25 Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi handlu detalicznego 

w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 348461 (220) 2021 07 07 (210) 531266
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) LEWANDOWSKI TOMASZ OTTIMA FORMA, Piła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAYADO
(510), (511) 18 Kuferki, Kufry i  walizki, Plecaki, Portmonetki, Koper-
tówki, Kosmetyczki, parasole, Paski skórzane (inne niż odzież), torby, 
Torebki, teczki, Zestawy podróżne, 25 Odzież, Odzież codzienna, 
odzież sportowa, Odzież jeansowa, dresy, spodnie odzież dla ko-
biet, Odzież dla mężczyzn, Odzież dla dzieci, Odzież ze skóry, paski, 
Obuwie, Buty sportowe, obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie dla dzieci, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Na-
krycia głowy dla kobiet, Nakrycia głowy dla mężczyzn, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszulki, T-shirty z  krótkim rękawem, Szlafroki, 
Szorty, Trencze, Bielizna osobista, bielizna nocna, 35 Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna takich towarów jak: odzież, odzież codzienna, odzież 
sportowa, odzież jeansowa, dresy, spodnie, odzież dla kobiet, odzież 
dla mężczyzn, odzież dla dzieci, odzież ze skóry, obuwie, buty spor-
towe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, 
nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, nakrycia głowy dla kobiet, 
nakrycia głowy dla mężczyzn, paski, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszulki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, bieli-
zna osobista, bielizna nocna, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry, 
walizki, plecaki, portmonetki, parasole, paski skórzane, torby, teczki, 
zestawy podróżne, dodatki do odzieży, Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na za pośrednictwem Internetu: odzież, kostiumy kąpielowe, dodatki 
do odzieży .

(111) 348462 (220) 2021 07 13 (210) 531466
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KONOPIECBD .COM .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konopiecbd .com .pl
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 24 .13 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży 
hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: maści 
[nielecznicze], Usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi 
produktami: maści do  celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: maści do celów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: maści do celów farmaceutycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej związane z następującymi produktami: maści do celów far-
maceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zioła do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej zwią-
zane z następującymi produktami: zioła do palenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: aromaty [olejki 
aromatyczne], Usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi 
produktami: aromaty [olejki aromatyczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: olejki lecznicze, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: olejki 
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lecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: oleje spożywcze, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: oleje spożywcze .

(111) 348463 (220) 2021 07 13 (210) 531483
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) MATYSIAK MAREK, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWIARNIA NA OKRĄGŁO
(540) 

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 05 .07 .27, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .01 .21, 
26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni .

(111) 348464 (220) 2021 06 11 (210) 530136
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) DIGITAL DIRECT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eminto
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Media do  pobierania, Urządzenia do  transmisji stru-
mieniowej treści medialnych w  lokalnych sieciach bezprzewodo-
wych, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie do ce-
lów rozrywkowych, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogra-
mowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do  edytowania, 
Oprogramowanie do  mediów i  publikowania, Oprogramowanie 
do publikowania, Oprogramowanie do transmisji strumieniowej me-
diów, Oprogramowanie do  wyświetlania wideo, Oprogramowanie 
do  zarządzania treścią, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramo-
wanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Aplikacje do  pobrania, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne aplikacje kompute-
rowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, 
Mobilne aplikacje, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyj-
ne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Oprogramowanie 
komputerowe związane z  edukacją dzieci, 35 Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w  mediach elektronicznych, 38 Mobil-
ne usługi medialne w  postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, Produkcja nagrań audio i  video oraz produkcja mul-
timedialna i  usługi fotograficzne, Edukacja, Edukacja dorosłych, 44 
Usługi mobilnej opieki stomatologicznej .

(111) 348465 (220) 2021 07 22 (210) 531847
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23

(732) ŁAPUK WOJCIECH ZITERM, Harbutowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ziterm
(540) 

(591) czerwony, czarny, niebieski
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i  administracja 
w  biznesie, Prace biurowe, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Administrowanie programami motywacyjnymi w  celu 
promowania sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, Admi-
nistrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, Agencje eksportowe i  importowe, Agencje reklamowe, 
Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Doradztwo w  zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w  zakresie 
public relations, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie in-
formacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wyko-
rzystania w  formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Publikacja reklam, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie 
i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji han-
dlowych, Udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi 
w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: urządzenia i  mate-
riały instalacyjne przeznaczone do  instalacji grzewczych, instalacji 
sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji 
rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, in-
stalacji kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, 
przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym 
materiały instalacyjne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-
-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na  paliwa stałe, 
grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolek-
tory słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaicz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia i  materiały instalacyjne przeznaczone do  instalacji 
grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji 
klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji cen-
tralnych odkurzaczy, przyłączy do  budynku sieci gazowej, wodnej 
i  kanalizacyjnej, w  tym materiały instalacyjne grzewcze, materiały 
instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, ko-
tły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, centralne 
odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, 
panele fotowoltaiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: urządzenia i materiały instalacyjne 
przeznaczone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, insta-
lacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, insta-
lacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów 
słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budyn-
ku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym materiały instalacyj-
ne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy 
ciepła, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, 
klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, 
zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaiczne, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konser-
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wacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
sprzętu grzewczego, Instalacja systemów do  wentylacji i  usuwa-
nia kurzu, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń klimaty-
zacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Usługi uszczelniania 
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi do-
radcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do suszenia, Regularne serwiso-
wanie urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń 
do  ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do  usuwania 
kurzu, Regularne serwisowanie urządzeń do  wentylacji, Odnawia-
nie instalacji klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń ogrzewczych, 
Naprawa urządzeń do  wentylacji, Naprawa urządzeń do  odzyski-
wania ciepła, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń 
grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Montaż in-
stalacji centralnego ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Moderni-
zacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
Modernizacja instalacji do  klimatyzacji budynków, Modernizacja 
instalacji do wentylacji budynków, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Naprawa i  konserwacja 
bojlerów, Naprawa instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sani-
tarnych, Naprawa i konserwacja pomp, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi doradcze w zakre-
sie instalacji pomp, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, 
Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Udostępnianie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy 
wody, Serwis w  sytuacjach awaryjnych urządzeń do  zaopatrzenia 
w gaz, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, 
Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  gaz i  do  dystrybucji gazu, 
Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Naprawa od-
kurzaczy, Konserwacja i  naprawa instalacji ogrzewania słoneczne-
go, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Kon-
serwacja i  naprawa instalacji energii słonecznej, Usługi montażu 
instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, 
instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, 
instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, insta-
lacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do  budynku sieci gazowej, 
wodnej i kanalizacyjnej, 39 Transport drogowy, Transport, Transport 
towarów, Transport lądowy, Organizowanie transportu, Transport 
drogowy ładunków, Transport i składowanie, Wynajem przestrzeni, 
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i  transportu, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pako-
wanie i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie transportu .

(111) 348466 (220) 2021 07 22 (210) 531864
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PITALA MICHAŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO 
PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITALLO
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe .

(111) 348467 (220) 2021 07 22 (210) 531865
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PAPERBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAWS 4 YOU

(540) 

(591) zielony, biały
(531) 11 .03 .06, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 
27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 21 Słomki do picia .

(111) 348468 (220) 2021 07 22 (210) 531866
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PITALA MICHAŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO 
PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYDER
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 18 .03 .02, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe .

(111) 348469 (220) 2021 07 26 (210) 531961
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) ROLPOL OŁDAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szepietowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lider NAWOZY WAPNIOWE
(540) 

(591) jasnozielony, złoty, biały
(531) 05 .07 .01, 05 .07 .03, 26 .04 .02, 26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Na-
wozy do gleb .

(111) 348470 (220) 2021 07 26 (210) 531962
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNESIA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe ma-
teriały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele 
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, 
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalo-
we, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe 
elementy systemów rynnowych .
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(111) 348471 (220) 2021 07 21 (210) 531811
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KWIATKOWSKI RAFAŁ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRANSLAX
(510), (511) 41 Tłumaczenia (Usługi), Tłumaczenia językowe, Tłuma-
czenia, Świadczenie usług w  zakresie tłumaczeń, Usługi w  zakresie 
tłumaczeń pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Tłuma-
czenia językowe ustne, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisem-
nych .

(111) 348472 (220) 2021 07 27 (210) 532030
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) MIERZWA NORBERT, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BWG
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 37 Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budow-
lany, Konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, Nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie 
projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w  zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości, Wznoszenie budynków 
i  innych konstrukcji, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane) .

(111) 348473 (220) 2021 07 27 (210) 532031
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) SUPER KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK SUPER KSIĘGOWY BIURO RACHUNKOWE
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 24 .01 .15
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradz-
two księgowe w  zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Do-
radztwo z  zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, Księgowość, 
Księgowość administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księ-
gowość i  rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębior-
stwa, Prowadzenie księgowości w  zakresie elektronicznego trans-
feru funduszy, Rachunkowość, księgowość i  audyt, Rachunkowość, 
w szczególności księgowość, Usługi konsultingowe w zakresie księ-
gowości podatkowej, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Usługi 
księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Usługi księgowania kosztów 
opłat szkolnych, Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, 
Usługi w  zakresie księgowości i  rachunkowości, Spełnianie funkcji 
działu kadr dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania ka-
drami, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w za-
kresie wyszukiwania i  zatrudniania kadry kierowniczej, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie zwrotu podatku 
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Porady 
związane z  przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygoto-
wywanie i  wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie 
rocznych zeznań podatkowych na  rzecz przedsiębiorstw, Przygo-
towywanie wymiaru podatku [rachunki], Przygotowywanie zeznań 

podatkowych i  doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracja-
mi podatkowymi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, 36 Do-
radztwo podatkowe [nie  dotyczy księgowości], Planowanie podat-
kowe [nie księgowe], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], 
Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe 
dotyczące planowania podatków, Doradztwo finansowe w  zakre-
sie podatków, Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia 
rachunków], Doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie rachunków], 
Doradztwo w  zakresie podatków dochodowych, Doradztwo w  za-
kresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultacje podatkowe 
[nie  dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań po-
datkowych [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], Ocena i  wycena 
podatkowa, Ocena podatkowa, Planowanie finansów w zakresie po-
datków, Usługi podatkowe i celne .

(111) 348474 (220) 2021 07 30 (210) 532186
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BIGOS JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU 
ZAGRANICZNEGO HEJS, Rudnik nad Sanem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEJS
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 Budki ogrodowe z  drewna, Ogrodzenia (płoty) gra-
niczne z  materiałów niemetalowych, Niemetalowe parkany, Płoty, 
parkany niemetalowe, 20 Kosze ozdobne wykonane z wikliny, Kosze 
z wikliny na kwiaty, Koszyki wiklinowe, Szkatułki z wikliny, Tapczany 
wykonane z wikliny, Wiklina, Trumny z wikliny, Wyroby wikliniarskie, 
Zadaszone kosze plażowe wiklinowe, Donice drewniane w  postaci 
skrzyń, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Drewniane parawany z de-
koracyjną kratownicą, Drewniane półki i stojaki [meble], Drewniane 
pudła i  pudełka do  przechowywania, Drewniane skrzynie, Kosze 
drewniane, Meble drewniane, Meble ogrodowe drewniane, Pojem-
niki drewniane, Pojemniki drewniane [inne niż do użytku domowego 
lub kuchennego], Pudełka drewniane, Pudełka drewniane do prze-
chowywania zabawek, Regały drewniane [meble], Skrzynki drew-
niane, Skrzynki drewniane do  przechowywania zabawek, Wiadra 
drewniane, Stoły do użytku w ogrodach, Biurka i stoły, Ławy [meble], 
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Stoły metalowe, 21 
Karmniki dla ptaków, Karmniki dla ptaków w  postaci pojemników, 
Karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, Karmniki do karmie-
nia ptaków żyjących na wolności .

(111) 348475 (220) 2021 07 30 (210) 532192
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK RESIDENCE
(540) 

(591) brązowy
(531) 01 .01 .05, 05 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Wynajem lokali na cele biurowe, 
Wynajem budynków, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
powierzchni biurowej, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
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ruchomości, Usługi w  zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie nieru-
chomościami, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
turystyczne, Motele, Organizowanie zakwaterowania w  hotelach, 
Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez 
hotele i  motele, Zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafe-
terie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i  napojów], Oferowanie żywności i  napojów dla gości 
w  restauracjach, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracyjne, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego .

(111) 348476 (220) 2021 08 02 (210) 532223
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) MATYCH MARCIN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Nerwica Matych
(540) 

(591) czarny, szary, niebieski, różowy, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .13, 
02 .01 .01, 02 .01 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 26 .01 .20
(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do  celów medycz-
nych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawie-
rające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Błonnik pokar-
mowy, Cynk w pastylkach do ssania jako suplement, Diastaza do celów 
medycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do  picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku będące su-
plementami diety o smaku owocowym, Mineralne suplementy diety, 
Mięta do  celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Musujące tabletki witaminowe, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suple-
mentów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje czynne w  for-
mie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne 
i  odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne 
dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do  celów terapeutycznych lub 
medycznych, Preparaty stosowane jako dodatki do  żywności dla lu-
dzi [lecznicze], Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i  mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające 
witaminę A, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające 
witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy diety do  kontroli cholesterolu, Suplemen-
ty diety o  działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i  wytrzymałość, Suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suple-
menty diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety skła-
dające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety z  chlorelli, Suplementy diety z  kwasem foliowym, 
Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety zawierające alginiany, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplemen-
ty diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające pyłek 
sosnowy, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplemen-

ty diety ze  sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z żelaza, Suplementy odżywcze składające się głównie z wap-
nia, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suple-
menty prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe 
wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Tabletki witaminowe, 
Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Olej rybi do celów medycznych, Przeciwutleniacze 
do  użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do  użytku dietetycznego, 
Przeciwutleniacze pochodzące z  miodu, Przeciwutleniacze uzyska-
ne z  ziół, Przeciwutleniacze zawierające enzymy, Przeciwutleniające 
suplementy, Tran w  kroplach, Tran z  wątroby dorsza w  kapsułkach, 
9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio, Nagrania audio i  wideo, 
Książki audio, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Zapisane pliki danych, Elek-
troniczne bazy danych, Filmy do pobrania, Filmy wideo, Interaktywne 
publikacje elektroniczne, Podcasty do pobrania, Publikacje w formie 
elektronicznej do  pobrania, Videocasty, Podcasty, Pliki multimedial-
ne do pobrania, 16 Książki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami bez-
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  treściami 
rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z  artykułami spożywczymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 41 Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medy-
cyną, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizacja warsz-
tatów i seminariów, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dysku-
syjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody na-
uczania na odległość, Organizowanie programów szkoleniowych, Or-
ganizowanie seminariów, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki 
zdrowotnej i żywienia, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień me-
dycznych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Usłu-
gi edukacji medycznej, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Publikowanie książek, Publikowanie książek i  czasopism elektronicz-
nych online, Organizacja webinariów, 44 Monitorowanie pacjentów, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Poradnictwo medyczne 
związane ze stresem, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie za-
żywania leków, Świadczenie usług medycznych, Udzielanie wiadomo-
ści i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi indywidualnych konsul-
tacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi lekarskie, Usługi 
psychiatryczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Konsultacje medyczne, Usługi w  zakresie 
leczenia medycznego, Badania psychologiczne, Terapia sztuką, Usługi 
psychoterapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, Hipnoterapia .

(111) 348477 (220) 2021 08 04 (210) 532366
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agri Plus
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(540) 

(591) niebieski, granatowy, czerwony, bordowy, biały
(531) 03 .07 .16, 03 .07 .22, 05 .05 .03, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 1 Nawozy, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środ-
ki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Sole 
do celów przemysłowych, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Żywe zwie-
rzęta, organizmy do hodowli, Ściółka dla zwierząt, 44 Hodowla zwie-
rząt, Udzielanie informacji związanych ze  stosowaniem nawozów, 
Zwierzęta (Hodowla-), Doradztwo związane z  hodowlą zwierząt, 
Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, Usługi hodowli .

(111) 348478 (220) 2021 06 14 (210) 530196
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON DYSTRYBUCJA AMIplus WŁĄCZ dla przyrody 
amiplus .pl
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 02 .09 .15, 26 .11 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej 
w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki wody, liczniki gazu, 
urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy kosztów w związku z zuży-
ciem energii elektrycznej, Usługi w zakresie oferowania zestawień sta-
tystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii 
elektrycznej, Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności 
dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepl-
nej, Promocja działań na rzecz wdrażania systemów w zakresie dzia-
łalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł 
energii elektrycznej i cieplnej, Wspomaganie wymiany informacji po-
między obecnymi i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promo-
cja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, opty-
malnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i  ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej 
w Polsce z wykorzystaniem systemów certyfikacji poprzez: promowa-
nie idei certyfikatów dla źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych 
źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej 
w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfikatów 
dla efektywności energetycznej organizowanie programów promo-
cyjnych, konkursów, Działania promocyjne na rzecz racjonalnego roz-
woju rynku energii ze źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obro-
tu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych 
źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, 
kompatybilności zasad obrotu energią z  tych źródeł z  regulacjami 
obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail 
i na komórkę w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz planowania 
oszczędności i ustalania celów, Usługi internetowego dostępu do apli-
kacji z informacjami zużycia energii elektrycznej i płatności z tym zwią-
zanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym 

smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także w formie 
zestawień i  wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi oferowania wi-
zualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów 
zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania 
zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania 
oraz systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania infor-
macji między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym .

(111) 348479 (220) 2021 06 14 (210) 530207
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KOMADA ALEKSANDRA, Zabrze (PL);
KUBICA DIANA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDWARD’s LEAGUE
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .16, 24 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne apli-
kacje mobilne, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, Nagrania audio i wideo, Opro-
gramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla studentów, 
41 Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, Dostarczanie 
informacji dotyczących edukacji, Edukacja online z  komputerowej 
bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, Nauczanie 
języków obcych, Nauczanie, Kursy językowe, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Opracowywanie podręczników edu-
kacyjnych, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, 
Organizacja i  przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Publikacja książek i cza-
sopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi naucza-
nia języka angielskiego, Tłumaczenia językowe, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Publikowa-
nie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Usługi naucza-
nia w zakresie metod pedagogicznych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348480 (220) 2021 06 14 (210) 530211
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) DOBROWOLSKA KATARZYNA DOBRO JEWELLERY,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRO JEWELLERY
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Drut metalowy [metale 
szlachetne], Imitacja złota, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje 
pereł, Jadeity, Kaboszony do  wyrobu biżuterii, Kamienie półszla-
chetne, Kamienie szlachetne i  półszlachetne, Kamienie szlachetne 
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nieobrobione i  półobrobione oraz ich  imitacje, Koraliki do  wyrobu 
biżuterii, Markasyty, Metale szlachetne i  ich stopy, Metale szlachet-
ne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne kamienie szla-
chetne, Nici [druciki] z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych 
[biżuteria], Nici ze  srebra (biżuteria), Opal, Perły, Platyna i  jej  stopy, 
Półfabrykaty z  kamieni szlachetnych przeznaczone do  produkcji 
biżuterii, Przetworzone lub półprzetworzone metale szlachetne, 
Półwyroby z  metali szlachetnych do  wykorzystania przy produkcji 
biżuterii, Srebrne sztabki, Srebrne nici [biżuteria], Srebro i jego stopy, 
Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopy metali szlachetnych, Stopy 
srebra w stanie surowym, Strasy do wytwarzania biżuterii, Syntetycz-
ne kamienie szlachetne, Sztabki metali szlachetnych, Sztabki stopu 
złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, Złote nici [biżuteria], Złoto, Złoto, 
nieprzetworzone lub kute, Pierścionki, zawieszki, broszki, breloczki, 
kolczyki, klipsy, łańcuszki ze srebra, złota, metali szlachetnych, Ozdo-
by do odzieży wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby na ubrania 
w  postaci biżuterii, Etui do  zegarków i  zegarów, Kasetki na  biżu-
terię, Małe szkatułki na  biżuterię, nie  z  metali szlachetnych, Stojaki 
na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżute-
rię nie  z  metalu, Szkatułki na  biżuterię wykonane z  metali nieszla-
chetnych, Szkatułki na  biżuterię wykonane z  metali szlachetnych, 
Woreczki na biżuterię dopasowane, 35 Usługi reklamowe w zakresie 
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie artykułów jubilerskich, 40 Produkcja biżuterii na  zamó-
wienie, Odlewanie metali, Odlewanie metali szlachetnych, Odlewa-
nie biżuterii, 42 Projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich .

(111) 348481 (220) 2021 06 15 (210) 530289
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domito
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02, 26 .11 .13
(510), (511) 11 Pompy cieplne, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyj-
ne, klimatyzatory, urządzenia do klimatyzacji i ogrzewania, urządze-
nia elektryczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, podgrzewacze 
powietrza i wody .

(111) 348482 (220) 2021 06 15 (210) 530290
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domito HVAC
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02, 26 .11 .13
(510), (511) 11 Pompy cieplne, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyj-
ne, klimatyzatory, urządzenia do klimatyzacji i ogrzewania, urządze-
nia elektryczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, podgrzewacze 
powietrza i wody .

(111) 348483 (220) 2021 07 01 (210) 531047
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław (PL)

(540) (znak słowny)
(540) UTILLO
(510), (511) 7 Worki do  odkurzaczy, Szczotki do  odkurzaczy, Ssaw-
ki do  odkurzaczy, Węże do  odkurzaczy, 11 Filtry powietrza, Filtry 
do  wody, Elementy filtrujące do  przelewów zbiorników z  wodą, 
21 Mopy, Końcówki do  mopów, Wyżymaczki do  mopów, Wiadra 
do  mopów, Wiadra z  wyżymaczkami do  mopów, Wiadra z  wyci-
skarkami do  mopów, Wyciskacz do  mopów [nakładka na  wiadra], 
Wyroby szczotkarskie, Szczotki i artykuły szczotkarskie, Wycieraczki 
ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów], Szczotki do sprzą-
tania, Dzbanki kuchenne, Butelki na wodę, Butelki z plastiku, Stojaki 
na butelki, Butelki do picia, Butelki, sprzedawane puste, Butelki szkla-
ne [pojemniki], Butelki dla podróżnych .

(111) 348484 (220) 2021 07 02 (210) 531057
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) MEDEZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDEZIN
(540) 

(591) biały, szary, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 Preparaty i  substancje farmaceutyczne, Środki diagno-
styczne do użytku farmaceutycznego, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz hurtowni i  punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi komputerowego gromadzenia danych 
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 39 Usługi z  zakresu 
dystrybucji produktów i substancji farmaceutycznych .

(111) 348485 (220) 2021 06 23 (210) 530669
(151) 2021 11 19 (441) 2021 07 26
(732) REFLOACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polar Fox
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej akcesoriów 
odblaskowych do zapobiegania wypadkom, a w szczególności: ka-
mizelek, opasek, breloków, zawieszek, smyczy, worków, kulek, pa-
tyczków, latarek, akcesoriów rowerowych .

(111) 348486 (220) 2021 03 01 (210) 525329
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) RESTO QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RQ RESTOQUALITY
(540) 

(591) jasnoszary, szary, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, 
ciemnoszary
(531) 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .11 .02
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(510), (511) 3 Płyn do  mycia naczyń, Środki do  polerowania metali, 
Płyny do mycia, Środki do mycia szkła, Płyn do mycia naczyń, Deter-
genty do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty do zmywa-
nia naczyń, Detergenty piorące do  użytku profesjonalnego, Deter-
genty do zmywarek do naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, Płynne detergenty do  zmywarek, 7 Maszyny do  krojenia wa-
rzyw, Przyrządy do krojenia makaronu [maszyny], Elektryczne urzą-
dzenia do  krojenia żywności, Elektryczne noże do  krojenia mięsa, 
Maszyny do  krojenia żywności w  plastry [przemysłowe], Maszyny 
do  krojenia żywności w  plastry [elektryczne, kuchenne], Maszyny 
do krojenia żywności, przeznaczone do użytku komercyjnego, Elek-
tryczne maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elek-
tryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywcze-
go na  dużą skalę, Miksery [urządzenia kuchenne], Elektryczne 
miksery do  żywności, Maszyny do  mieszania żywności, Pakowarki 
żywności, Zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie 
żywności, Maszyny do  obierania warzyw, Urządzenia do  obierania 
warzyw [maszyny], Elektryczne urządzenia do  obierania owoców, 
Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Maszyny do obierania 
żywności, przeznaczone do  użytku komercyjnego, Szatkownice 
do warzyw [maszyny], Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysło-
we, Elektryczne maszynki do  mielenia mięsa, Elektryczne maszyny 
do mielenia żywności, Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie na-
rzędzia], Urządzenia elektryczne używane w  kuchni do  mielenia, 
Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku przemysłowe-
go, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlo-
wego, Zmywarki do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemy-
słowych, Stojaki w zmywarkach stanowiące części zmywarki, Miksery 
[maszyny], Kuchenne miksery, elektryczne, Przyrządy do szatkowa-
nia żywności (elektryczne), Zmywarki do naczyń do użytku domowe-
go, Maszyny do pakowania lodów, Elektryczne młynki do kawy, Ma-
szyny do  wyciskania kawy, Elektryczne spieniacze mleka do  kawy, 
Młynki kuchenne, elektryczne, Elektryczne młynki do  przypraw, 
Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do kawy o napędzie in-
nym niż ręczny, Maszynki [młynki] elektryczne do  przygotowania 
żywności, Podstawy [statywy] maszyn, Maszyny do mieszania spiral-
nego, Krajalnice spiralne do  warzyw, elektryczne, Elektryczne mie-
szarki do ciasta, Elektryczne dzielarki do ciasta, Elektryczne maszyny 
do nadawania ciastu okrągłej formy, Maszyny do zgrzewania kontak-
towego, Maszyny do  przygotowywania żywności [elektryczne, ku-
chenne], inne niż do  gotowania, Maszyny do  formowania chleba, 
Krajalnice do  chleba, Krajalnice do  chleba [maszyny], Elektryczne 
noże do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice do mięsa 
[elektryczne maszyny], Krajalnice do  mięsa [maszyny elektryczne] 
do użytku domowego, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku ku-
chennego, Maszyny do wytwarzania makaronu, Maszyny do wyrobu 
makaronu, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Elektryczne so-
kowirówki, Maszyny do wyciskania soku, Urządzenia do wyciskania 
pomarańczy [elektryczne], Urządzenia do wyciskania owoców [elek-
tryczne], Maszyny do wyciskania soku pomarańczowego [elektrycz-
ne], Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyci-
skania, Wyciskarki soku, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, 
Elektryczne wyciskarki do  owoców, Maszynki do  mielenia mięsa 
[elektryczne narzędzia] do  użytku domowego, Maszynki do  mięsa 
[elektryczne], Elektryczne maszynki do mięsa, Urządzenia do cięcia 
mięsa, Maszyny do przetwarzania mięsa, Maszyny do opakowywania 
mięsa, Maszynki do siekania mięsa, Maszynki do mięsa [elektryczne] 
do użytku przemysłowego, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, 
Maszyny do  polerowania, Narzędzia elektryczne do  polerowania, 
Maszyny do polerowania noży, Elektryczne urządzenia do czyszcze-
nia i polerowania, Elektryczne maszyny do ostrzenia sztućców, Elek-
tryczne młynki do  pieprzu, Elektryczne młynki do  soli, Elektryczne 
młynki do owoców, Elektryczne spieniacze do mleka, Maszyny stoso-
wane do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], 11 Piece do pie-
czenia, Urządzenia do  pieczenia chleba, Elektryczne urządzenia 
do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia i opiekania, Urządze-
nia do  opiekania i  pieczenia, Piekarniki do  pieczenia żywności 
do użytku komercyjnego, Piece przelotowe, Piece indukcyjne, Piece 
kuchenne, Piece elektryczne, Piecyki opalane drewnem, Piecyki 
na drewno, Piecyki na węgiel, Piece na węgiel drzewny, Urządzenia 
do pieczenia ryb, Piece elektryczne do obróbki cieplnej, Piece obro-
towe [do  celów przemysłowych], Urządzenia służące do  pieczenia 
wędzarniczego, Piekarniki konwekcyjne, Urządzenia do  gotowania 
żywności, Maszyny do smażenia żywności, Szafki chłodnicze do prze-
chowywania żywności, Elektryczne urządzenia do  podgrzewania 

żywności, Witryny chłodnicze do  ekspozycji żywności, Urządzenia 
chłodnicze do  wystawiania żywności, Elektryczne płyty grzejne 
do podgrzewania żywności, Wózki podgrzewane do utrzymywania 
temperatury żywności, Suszarki do żywności, Urządzenia do odwad-
niania żywności, Urządzenia do podgrzewania żywności, Urządzenia 
do wędzenia żywności, Suszarki do żywności, elektryczne, Instalacje 
chłodnicze do ekspozycji żywności, Chłodnicze lady, Maszyny chłod-
nicze, Urządzenia chłodnicze, Gabloty chłodnicze, Półki chłodnicze, 
Szafy chłodnicze, Lady chłodnicze, Pojemniki chłodnicze, Chłodnicze 
gabloty wystawowe, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Lady chłod-
nicze na żywność, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Witryny 
chłodnicze do ekspozycji napojów, Urządzenia grzewcze lub chłod-
nicze do  wydawania gorących i  zimnych napojów, Urządzenia 
do  chłodzenia napojów, Instalacje i  urządzenia do  chłodzenia i  za-
mrażania, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konser-
wowania, do  żywności i  napojów, Urządzenia do  produkcji lodów, 
Maszyny do produkcji lodu, Maszyny do produkcji kostek lodu, Ma-
szyny i urządzenia do produkcji lodu, Urządzenia do produkcji lodu 
i dystrybutory automatyczne w jednym, Urządzenie do grillowania, 
Płyty grzejne do grillowania, Gabloty wystawowe zamrażające, Elek-
tryczne urządzenia z pokrywką do opiekania, Urządzenia z pokryw-
ką do opiekania, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Chło-
dziarki do  wytwarzania i  przechowywania lodu [do  użytku 
domowego], Urządzenia do zamrażania, Urządzenia do zamrażania 
artykułów spożywczych, Urządzenia do  grillowania, Grille gazowe, 
Grille elektryczne, Grille wędzarnie, Grille do gotowania, Grille elek-
tryczne do użytku na wolnym powietrzu, Elektryczne grille do użyt-
ku wewnątrz budynków, Lodówki do ryżu, Urządzenia konserwujące 
do lodów, Maszyny do wytwarzania lodów, Kostkarki do lodu do lo-
dówek, Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów prze-
chowywania leków, Lodówki, urządzenia chłodzące i  zamrażarki 
do  przechowywania materiałów medycznych, Lady zamrażalnicze, 
Lady podgrzewane, Lady chłodzące wystawowe na  towary, Szafki 
chłodnicze do  przechowywania napojów, Urządzenia chłodnicze 
do użytku komercyjnego, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządze-
nia grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia grzewcze 
do pojemników, Wózki do serwowania [ogrzewane], Filtry do kawy 
elektryczne, Ekspresy do  kawy (Elektryczne-), Elektryczne warniki 
do kawy, Maszyny do palenia kawy, Ekspresy do kawy espresso, Elek-
tryczne zaparzacze do  kawy, Elektryczne urządzenia do  palenia 
kawy, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe 
zaparzacze do kawy, Rożna elektryczne, Rożna [elektryczne] z uży-
ciem gazu, Rożna elektryczne do  użytku w  grillowaniu, Maszyny 
do obracania rożna, Rożna [urządzenia do gotowania], Rożna, Rożen, 
Urządzenia do  gotowania, Rondle elektryczne do  gotowania, Elek-
tryczne urządzenia do gotowania, Elektryczne przybory do gotowa-
nia, Urządzenia do gotowania ryżu, Garnki elektryczne do gotowa-
nia, Fondue [urządzenia do  gotowania], Kuchenki [urządzenia 
do gotowania], Gazowe urządzenia do gotowania, Urządzenia służą-
ce do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Urządzenia do goto-
wania jajek, Kuchenki mikrofalowe do  gotowania, Wielofunkcyjne 
urządzenia do  gotowania, Elektryczne urządzenia do  gotowania 
ryżu, Elektryczne urządzenia do gotowania jajek, Rożna [części urzą-
dzeń do  gotowania], Przemysłowe urządzenia do  gotowania ryżu, 
Urządzenia do gotowania na parze, Elektryczne urządzenia kuchen-
ne do gotowania, Gazowe urządzenia kuchenne do gotowania, Urzą-
dzenia służące do  gotowania wędzarniczego, Urządzenia zasilane 
gazem do  gotowania, Garnki do  gotowania kuskusu, elektryczne, 
Urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne, Urządzenia i instala-
cje do  gotowania, Urządzenia elektryczne do  gotowania na  parze, 
Elektryczne urządzenia do gotowania na parze, Urządzenia do goto-
wania na świeżym powietrzu, Elektryczne urządzenia do gotowania 
makaronu ramen, Elektryczne urządzenia do  gotowania sous vide, 
Elektryczne garnki do gotowania warzyw na parze, Gazowe urządze-
nia do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia domowe do wy-
pieku chleba, Maszyny do  produkcji chleba do  celów przemysło-
wych, Okapy wentylacyjne do  piekarników, Okapy wentylacyjne 
do kuchni, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Okapy z wy-
ciągiem do użycia z kuchenkami, Kuchenne okapy wyciągowe [wy-
ciągi kuchenne, do użytku domowego], Wyciągi kuchenne [okapy], 
Grille na węgiel drzewny, Frytownice elektryczne, Frytownice, Elek-
tryczne płyty kuchenne, Podgrzewacze talerzy, Podgrzewane urzą-
dzenia wystawowe, Podgrzewacze do talerzy, Podgrzewacze do je-
dzenia, Elektryczne podgrzewacze napojów, Elektryczne 
podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, Indukcyjne pod-
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grzewacze wody, Elektrycznie podgrzewane termosy cateringowe, 
Urządzenia do  podgrzewania napojów, Elektryczne podgrzewacze 
do  talerzy, Elektryczne podgrzewacze do  herbaty, Urządzenia 
do podgrzewania wody, Elektryczne podgrzewacze do napojów, Ter-
moelektryczne urządzenia do  podgrzewania żywności, Termoelek-
tryczne urządzenia do podgrzewania napojów, Podgrzewane witry-
ny do  użytku w  gastronomii, Patelnie elektryczne, Elektryczne 
patelnie do  smażenia, Elektryczne patelnie do  duszenia, Piekarniki 
elektryczne, Piekarniki przemysłowe, Piekarniki, Elektryczne piekar-
niki, Piekarniki do pizzy, Piekarniki do użytku komercyjnego, Termo-
sy bufetowe na  napoje, elektryczne, Dystrybutory wody schłodzo-
nej, oczyszczonej, Dystrybutory wody, Witryny ekspozycyjne 
grzewcze, Witryny podgrzewane na artykuły spożywcze, Szafy mroź-
nicze, Komory mroźnicze, Wentylowane szafki do przechowywania 
mięsa [chłodzące], Chłodziarki do  wina, Elektryczne urządzenia 
do schładzania wina, Urządzenia do filtracji za pomocą osmozy od-
wróconej [sprzęt do  uzdatniania wody], Zmiękczacze wody, Filtry 
do  uzdatniania wody, Filtry do  oczyszczania wody, Filtry do  wody 
pitnej, Filtry do wody, Kawa (Elektryczne ekspresy do-), Chłodziarki 
do  mleka, Urządzenia elektryczne do  przygotowywania czekolady, 
20 Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty [inne niż 
chłodnicze lady przeszklone], Przeszklone szafki wystawowe do ce-
lów handlowych [gabloty], Lady sprzedażowe [meble], Lady wysta-
wowe przeszklone [nieelektryczne], Lady do celów prezentacji, Lady 
robocze [meble], Szafki do przechowywania żywności, Gabloty [me-
ble], Gabloty szklane, Meble do ekspozycji produktów w punktach 
sprzedaży, Witryny wystawowe, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, 21 Przyrządy do  krojenia ciasta, Przenośne pojemniki 
chłodnicze (Nieelektryczne-), Pojemniki chłodnicze (Przenośne-), 
nieelektryczne Miksery do żywności [nieelektryczne], Nieelektrycz-
ne urządzenia do wyrobu lodów spożywczych, Pojemniki do prze-
chowywania żywności, Termosy do  przechowywania żywności, 
Młynki do kawy, Dzbanki do kawy, Nieelektryczne młynki do kawy, 
Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Fil-
try do kawy nieelektryczne, Ekspresy do zaparzania kawy (Nieelek-
tryczne-), Kuchenki do  gotowania próżniowego, Szybkowary, nie-
elektryczne, do  gotowania, Patelnie grillowe wykonane z  kamieni 
szlachetnych, Patelnie do  przyrządzania jaj w  koszulkach, Patelnie 
nieelektryczne, Patelnie typu wok, Patelnie do  jaj, Żeliwne kociołki 
z pokrywką, Wyciskarki do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], 
Nieelektryczne wyciskarki do  soku, Wyciskarki do  soku z  owoców, 
Urządzenia do schładzania wina, Miarki do kawy, Pędzle kuchenne, 
Naczynia na napoje, Urządzenia do butelek zapobiegające kapaniu, 
Urządzenia do schładzania butelek, Urządzenia do schładzania wina, 
Wiaderka do  kostek lodu [na  butelki], Wiaderka do  szampana, 
Uchwyty do szklanek, Syfony na wodę gazowaną, Dzbanki, Dzbanki 
na mleko, Dzbanki do kawy, Dzbanki z metali szlachetnych, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dozowniki do detergentów, Ceramiczna za-
stawa stołowa, Chochle do  podawania, Ciśnieniowe ekspresy 
do kawy, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do kroje-
nia kuchenne, Dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, Filiżanki 
do kawy, Filiżanki i kubki, Formy cukiernicze, Formy do ciast, Garnki, 
Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki kuchenne, Głębo-
kie naczynia kuchenne, Kamienie do pieczenia pizzy, Łopaty do piz-
zy, Maty do pieczenia, Metalowe naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napojów, Miksery do żywności [nieelektryczne], Młynki 
do kawy, Młynki do soli i pieprzu, Naczynia, Naczynia do zapiekania, 
Patelnie, Podstawki pod garnki, Pojemniki do przechowywania żyw-
ności, Pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, Pojemniki termo-
izolacyjne na  napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Przenośne chło-
dziarki do  napojów, Przenośne dozowniki do  napojów, Przenośne 
lodówki, Rondle, Talerze, Termoizolacyjne pojemniki na  żywność, 
Termosy do  napojów, Termosy do  przechowywania żywności, Ter-
mosy do  przechowywania napojów, Termosy bufetowe na  napoje, 
nieelektryczne, Termosy na jedzenie, Garnki ceramiczne, Garnki ku-
chenne, Garnki kuchenne [komplety], Podkładki pod garnki, Garnki 
do  serwowania potraw, Garnki do  popcornu na  płytę kuchenną, 
Garnki do  gotowania na  parze [sprzęt kuchenny], Garnki i  rondle 
przenośne do użytku na kempingu, Patelnie grillowe wykonane z ka-
mieni szlachetnych, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, Małe 
patelnie z  długą rączką, Patelnie do  smażenia jajek, Patelnie 
do szwedzkich naleśników, Patelnie do smażenia naleśników, Smaże-
nie (Patelnie do-), Patelnie do jaj, Patelnie typu wok, Patelnie nieelek-
tryczne, Patelnie, Filiżanki, Filiżanki i kubki, Filiżanki do kawy, Filiżanki 
na herbatę, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Filiżanki, nie z metali 

szlachetnych, Noże dekoracyjne do masła, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i  łyżki, Nieelektryczne miksery kuchenne, Miksery 
do żywności [nieelektryczne], Miksery, nieelektryczne, do celów do-
mowych [blendery] .

(111) 348487 (220) 2021 06 02 (210) 529795
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) ZIEMAK SŁAWOMIR LA MANUEL, Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lamanuel
(510), (511) 14 Breloczki do  kluczy jako biżuteria [ozdoby], Brelocz-
ki metalowe do  kluczy, Breloczki do  kluczy, nie  z  metalu, Breloczki 
do  kluczy z  imitacji skóry, Łańcuszki do  kluczy, Chowane brelo-
ki do  kluczy, Breloki do  kluczy z  imitacji skóry, Breloczki skórzane 
do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 
Biżuteria, Biżuteria na ciało, Biżuteria fantazyjna, Kolczyki, Łańcuszki 
[biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [bi-
żuteria], Wisiorki, Zawieszki [biżuteria], 18 Etui na karty [portfele], Etui 
na wizytówki, Etui na banknoty, Etui na klucze, Etui na karty kredyto-
we, Etui z  imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, Małe plecaki, 
Kosmetyczki, Kopertówki [małe torebki], Plecaki, Plecaki sportowe, 
Małe torby dla mężczyzn, Portfele skórzane, Przywieszki do  baga-
żu, Saszetki biodrowe, Torby, Torby plażowe, Torebki, portmonetki 
i  portfele, Torebki na  ramię, Torebki do  przewieszania przez ramię, 
25 Bielizna osobista i  nocna, Apaszki [chustki], Akcesoria na  szyję, 
Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bikini, Bluzki, Blezery, Bluzy 
polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bojów-
ki, Bolerka, Chusty [odzież], Długie kurtki, Damskie luźne topy, Długie 
luźne stroje, Dolne części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, 
Eleganckie spodnie, Dresy wiatroszczelne, Futra [odzież], Galowa 
odzież wieczorowa, Golfy [odzież], Kamizelki, Kąpielówki, Kombine-
zony [odzież], Kostiumy, Kominiarki, Komplety do joggingu [odzież], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszulki polo, Koszulki do  jogi, Koszulki spor-
towe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukienki, Majtki, Maski 
ochronne [odzież], Maski na oczy, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i  kamizelki, Narzutki na  ramiona [odzież], Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież do bie-
gania, Odzież wieczorowa, Odzież modelująca, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imitacji skóry, Opa-
ski na szyję [części odzieży], Opaski na biust [odzież], Paski [odzież], 
Rajstopy, Półgolfy, Poncza, Polary, Skarpetki, Rękawiczki, Rybaczki, 
Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, Spódnice, Spódnica-spodnie, 
Spódnico-spodnie, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie od  dresu, 
Stroje jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizy-
towe, Sukienki damskie, Szaliki [odzież], Swetry, Szorty, Szorty kąpie-
lowe, Topy [odzież], Trencze, Japonki, Espadryle, Obuwie plażowe, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, Obu-
wie dla niemowląt, Obuwie codzienne, Sandały, Pantofle domowe, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Czapki sportowe, Czapki 
z pomponem, Kapelusze, Opaski na głowę, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z torbami .

(111) 348488 (220) 2021 07 20 (210) 531781
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) SIDOROWICZ MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AQUATECHNIKA
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .07 .25, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: zbiorniki me-
talowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: zbior-
niki metalowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie: zbiorniki niemetalowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: zbiorniki niemetalowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szamb do celów domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie szamb do celów domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie separatorów substancji ropopochodnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie separatorów substancji ropo-
pochodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie separatorów 
tłuszczu, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie separatorów tłusz-
czu, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie: zbiorniki z  tworzyw 
sztucznych na  paliwo [inne niż części pojazdów], Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie: zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo [inne 
niż części pojazdów], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pojem-
niki do magazynowania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: po-
jemniki do magazynowania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części do systemów gromadzenia wody deszczowej, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie części do systemów gromadzenia wody desz-
czowej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do systemów 
odprowadzania nieczystości [szamb], Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie części do systemów odprowadzania nieczystości [szamb], 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części do  przydomowych 
oczyszczalni ścieków, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części 
do  przydomowych oczyszczalni ścieków, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie części do  mobilnej stacji paliw, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części do mobilnej stacji paliw, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie pomp, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
pomp .

(111) 348489 (220) 2021 07 20 (210) 531782
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) RAGIN MAREK, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAS Logistics
(510), (511) 39 Usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, ko-
lejową i  drogą morską, z  wyłączeniem samochodów ciężarowych, 
ciągników, autobusów, przyczep, naczep, przyczep samozbierają-
cych, przyczep i żurawi załadunkowych .

(111) 348490 (220) 2021 07 21 (210) 531784
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) IBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB iBet
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane materia-
ły metalowe, Markizy metalowe [materiały budowlane], Materiały 

metalowe na rusztowania budowlane, Metalowe materiały budowla-
ne, Metalowe materiały budowlane w postaci płyt, Metalowe mate-
riały budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały budowlane 
w postaci paneli, Metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipso-
wo-kartonowe [materiały budowlane], Ogniotrwałe materiały z me-
talu [materiały budowlane], Ogniotrwałe budowlane materiały 
metalowe, Stalowe materiały budowlane, Stropy [metalowe materia-
ły budowlane], 19 Betonowe materiały budowlane, Bloczki budowla-
ne zawierające materiały izolacyjne, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Fornir ka-
mienny [materiały budowlane], Materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, Materiały budowlane na  bazie wapna, Materiały bu-
dowlane (nie z metalu), Materiały budowlane niemetalowe o właści-
wościach akustycznych, Materiały budowlane przeciwogniowe, Ma-
teriały budowlane składające się ze  szkła, Materiały budowlane 
wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane z bitumu, Mate-
riały budowlane z drewna, Materiały budowlane z kamienia natural-
nego, Materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Ma-
teriały budowlane z  tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
Materiały budowlane z  włókien mineralnych, Materiały budowlane 
ze  szkła, Materiały budowlane ze  sztucznego kamienia, Materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drew-
na, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamie-
nia, skał, gliny, minerałów i betonu, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Niemetalowe ma-
teriały budowlane do  pokrywania dachu, Niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Niemetalo-
we materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciąga-
mi powietrznymi, Niemetalowe materiały i  elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 
Ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], 
Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Powłoki [materiały budowla-
ne], Siding winylowy [materiały budowlane], Słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, Szklane materiały budowlane, 
Tektura słomowa [materiały budowlane], 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  blacharskimi materiałami budowlanymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z blacharskimi materiałami budowla-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budowlanymi mate-
riałami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budow-
lanymi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  markizami metalowymi [materiały budowlane], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z markizami metalowymi [materiały 
budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  materiałami 
metalowymi na rusztowania budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  materiałami metalowymi na  rusztowania budowlane, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami 
budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi 
materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  metalowymi materiałami budowlanymi w  postaci płyt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowla-
nymi w postaci płyt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meta-
lowymi materiałami budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  metalowymi materiałami budowlanymi 
w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalo-
wymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w po-
staci paneli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi 
materiałami i  elementami budowlanymi i  konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami i elemen-
tami budowlanymi i  konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  metalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z metalowymi narożnikami ochronnymi na-
kładanymi na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi materiałami 
z metalu [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  ogniotrwałymi materiałami z  metalu [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi budowlany-
mi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  ogniotrwałymi budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze stalowymi materiałami budowla-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stalowymi materiała-
mi budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stropa-
mi [metalowe materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej 



Nr 9/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 51

w  związku ze  stropami [metalowe materiały budowlane], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z betonowymi materiałami budow-
lanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z betonowymi mate-
riałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z bloczkami budowlanymi zawierającymi materiały izolacyjne, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z bloczkami budowlanymi zawiera-
jącymi materiały izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z budowlanymi materiałami betonowymi umacnianymi tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  budowlanymi materiałami betonowymi umacnianymi tworzy-
wami sztucznymi i włóknem szklanym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  fornirem kamiennym [materiały budowlane], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z fornirem kamiennym [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami bu-
dowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  materiałami budowlanymi i  konstrukcyjnymi 
niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiała-
mi budowlanymi na  bazie wapna, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami budowlanymi na bazie wapna, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi (nie z meta-
lu), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlany-
mi (nie  z  metalu), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  materiałami budowlanymi niemetalowymi o  właściwościach aku-
stycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami bu-
dowlanymi niemetalowymi o  właściwościach akustycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi prze-
ciwogniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi przeciwogniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  materiałami budowlanymi składającymi się ze  szkła, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  materiałami budowlanymi 
składającymi się ze  szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z materiałami budowlanymi wykonanymi z włókna skalnego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi wykona-
nymi z  włókna skalnego, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  materiałami budowlanymi z  bitumu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  materiałami budowlanymi z  bitumu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z drewna, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z drew-
na, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowla-
nymi z kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami budowlanymi z kamienia naturalnego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z materiałów 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mate-
riałami budowlanymi z  materiałów z  tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z two-
rzyw sztucznych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  materiałami budowlanymi z  tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z materiałami budowlanymi z włókien mineralnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z włókien mineral-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budow-
lanymi ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
teriałami budowlanymi ze  sztucznego kamienia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi ze sztucznego ka-
mienia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i ele-
mentami budowlanymi i  konstrukcyjnymi z  drewna i  sztucznego 
drewna, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  materiałami i  ele-
mentami budowlanymi i  konstrukcyjnymi z  drewna i  sztucznego 
drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i ele-
mentami budowlanymi i  konstrukcyjnymi z  piasku, kamienia, skał, 
gliny, minerałów i  betonu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z piasku, 
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstruk-
cyjnymi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjny-
mi z  paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do pokrywa-
nia dachu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  niemetalowymi 
materiałami budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  niemetalowymi materiałami budowlanymi 
do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do użyt-
ku przy poziomowaniu nawierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do zabezpie-
czania budynków przed ciągami powietrznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  niemetalowymi materiałami budowlanymi 
do  zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi materiałami i ele-
mentami budowlanymi i  konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowla-
nymi i  konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z ogniotrwałymi materiałami budowlanymi, niemetalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami budow-
lanymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi [materiały budowlane niemeta-
lowe], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ogrodzeniami prze-
ciwerozyjnymi [materiały budowlane niemetalowe], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  płytami pilśniowymi [materiały 
budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytami pilśnio-
wymi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z powłokami [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  powłokami [materiały budowlane], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sidingiem winylowym [materiały budowla-
ne], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  sidingiem winylowym 
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze słupami betonowymi do użytku jako materiały budowlane, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  słupami betonowymi do  użytku 
jako materiały budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze szklanymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze szklanymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  tekturą słomową [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekturą słomową [materiały 
budowlane] .

(111) 348491 (220) 2021 07 21 (210) 531800
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) MS ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Road
(540) 

(591) czarny, biały, bordowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie 
towarów .

(111) 348492 (220) 2021 06 17 (210) 530418
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO
(540) 

(591) zielony, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
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tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektrycz-
ny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, 
Urządzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 16 
Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydaw-
nictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, 
Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjątkiem aparatów, 
Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały in-
struktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, 
Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agen-
cje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organi-
zacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Pro-
mocja towarów i  usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni 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 dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlo-
we w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna 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 elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykony-

waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, 
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elek-
tronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, Zbieranie 
i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyj-
ne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu 
do  Internetu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów tele-
wizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednic-
twem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprze-
wodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie 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 telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów te-
lewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinfor-
matyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie po-
łożenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostar-
czanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Trans-
port, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, 
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie 
środków transportu, Pakowanie i  składowanie towarów, Organizo-
wanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
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Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi reporterskie, 
Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadze-
nia 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 nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia na-
grań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, Projekto-
wanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycz-
nego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów 
informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w  za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kompu-
terowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, 
Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Ho-
sting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostaw-
cy hostingu w  chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, 
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opiekuńcze, Usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w  celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, 

Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, Usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 348493 (220) 2021 07 16 (210) 531632
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 09
(732) WIECZOREK ANNA MANIPEDI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEC FILIPA 14
(540) 

(531) 02 .09 .12, 08 .01 .06, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .07 .17
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglute-
nowe, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Chleb, Chleb 
i bułki, Świeży chleb, 43 Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Usługi świadczo-
ne przez bary bistro .

(111) 348494 (220) 2021 07 16 (210) 531634
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 09
(732) SZUKSZTUL MARCIN SOHP, Redy-Osada (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERPMC
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 348495 (220) 2021 07 17 (210) 531656
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) GSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USMetrix
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 01 .01 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .19, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Środki chemiczne do stosowania w klejeniu [do celów 
przemysłowych], 3 Środki czyszczące, 8 Skrobaki, Nożyce, 11 Kształt-
ki i złączki do instalacji sanitarnych, Rury wodociągowe do instalacji 
sanitarnych, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Zawory 
do rur, Zawory jako części instalacji sanitarnych, Zawory odcinające 
do regulacji przepływu wody, Zawory [krany] jako części instalacji sa-
nitarnych, Zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych .

(111) 348496 (220) 2021 07 20 (210) 531753
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPER VERSO
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(510), (511) 2 Farby w  postaci elastycznych powłok do  fasad, Farby 
wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane elementy 
z  betonu, Cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, Ce-
mentowe pokrycia ochronne, Elementy budowlane prefabrykowa-
ne (Niemetalowe-), Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci 
płyt, Elementy budowlane z  imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał 
budowlany], Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa 
zaprawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Mate-
riały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu), 
Materiały budowlane na  bazie wapna, Materiały budowlane i  kon-
strukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podło-
gowe (Niemetalowe-), Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki 
cementowe, Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstruk-
cyjnych, Minerały do  użytku w  budownictwie, Niemetalowe części 
konstrukcyjne do  celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalo-
we, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okładzi-
ny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek do użytku 
w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki bitumiczne do użytku 
w budownictwie, Preparaty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk 
wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy .

(111) 348497 (220) 2021 07 20 (210) 531756
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB Passion of Life SUPER VERSO
(540) 

(591) fioletowy, biały, niebeiski
(531) 26 .11 .08, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 2 Farby w  postaci elastycznych powłok do  fasad, Farby 
wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane elementy 
z  betonu, Cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, Ce-
mentowe pokrycia ochronne, Elementy budowlane prefabrykowa-
ne (Niemetalowe-), Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci 
płyt, Elementy budowlane z  imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał 
budowlany], Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa 
zaprawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Mate-
riały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu), 
Materiały budowlane na  bazie wapna, Materiały budowlane i  kon-
strukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podło-
gowe (Niemetalowe-), Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki 
cementowe, Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstruk-
cyjnych, Minerały do  użytku w  budownictwie, Niemetalowe części 
konstrukcyjne do  celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalo-
we, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okładzi-
ny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek do użytku 
w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki bitumiczne do użytku 
w budownictwie, Preparaty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk 
wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy .

(111) 348498 (220) 2021 07 20 (210) 531769
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) ARKUSZEWSKA-SZURKOWSKA IWONA SURFIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WINO SZURKOWSKIE
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 348499 (220) 2021 07 20 (210) 531770
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16

(732) ARKUSZEWSKA-SZURKOWSKA IWONA SURFIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ryszard Szurkowski
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Obuwie, Odzież sportowa, Odzież ko-
larska, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Biustonosze, Buty 
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty sznurowane, Czapki 
dziane, Czapki wełniane, Czepki kąpielowe, Garnitury, Getry, Gorsety, 
Halki, Półhalki, Kalosze [obuwie], Kamizelki, Kapelusze, Kąpielówki, 
Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki gimnastyczne, Koszulki sportowe, Krawaty, Kurtki, 
Legginsy, Nakrycia głowy, Buty zimowe, Buty wsuwane, Buty dam-
skie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie sportowe, Obuwie gumowe, 
Obuwie plażowe, Odzież wodoodporna, Odzież ze skóry, Paski, Piża-
my, Płaszcze, Podkoszulki, Rajstopy, Skarpety sportowe, Skarpety, 
Spodnie, Spódnice, Odzież z  imitacji skóry, Stroje plażowe, Swetry, 
Szale, Szlafroki, T-shirty, Odzież dziecięca, Odzież wierzchnia dla nie-
mowląt, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Ber-
mudy, Bielizna termoaktywna, Bluzki, Bluzy z  kapturem, Chusty 
[odzież], Dresy ortalionowe, Spodnie od dresu, 35 Rozwijanie i koor-
dynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, 
Organizowanie aukcji, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawoda-
mi sportowymi, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych 
towarów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym: ceramika, apaszki jedwabne, baloniki, banery, bloczki kartek 
samoprzylepnych, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy 
komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane 
i  balony, kosmetyczki, kosmetyki, 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, 
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, pleca-
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i  szklanki, pokrowce na  telefony, 
portfele, postery, radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz-
ki do  szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabaw-
ki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, Usługi prowadzenia sprze-
daży niżej wymienionych towarów z  naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym: odzież, bielizna, obuwie, odzież 
sportowa, odzież kolarska, bandany na szyję, berety, bielizna osobi-
sta, biustonosze, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty 
sznurowane, czapki dziane, czapki wełniane, czepki kąpielowe, gar-
nitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze [obuwie], kamizelki, ka-
pelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, koszulki sportowe, 
krawaty, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, buty zimowe, buty wsuwa-
ne, buty damskie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie 
gumowe, obuwie plażowe, odzież wodoodporna, odzież ze  skóry, 
paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, rajstopy, skarpety sportowe, 
skarpety, spodnie, spódnice, odzież z  imitacji skóry, stroje plażowe, 
swetry, szale, szlafroki, t-shirty, odzież dziecięca, odzież wierzchnia 
dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
bermudy, bielizna termoaktywna, bluzki, bluzy z  kapturem, chusty 
[odzież], dresy ortalionowe, spodnie od dresu, 36 Zbiórka funduszy 
na  cele dobroczynne, Pozyskiwanie finansowania dla projektów 
sportowych, kulturalnych i  rozrywkowych, Usługi zbiórki funduszy 
w celu pomocy w wyposażaniu szkół, klubów sportowych ośrodków 
rehabilitacyjnych w  sprzęt sportowy i  rehabilitacyjny, Prowadzenie 
zbiórek funduszy celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup 
leków i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób objętych opieką fun-
dacji, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci 
potrzebujących, Zbieranie środków finansowych z  przeznaczeniem 
na  zakup leków oraz materiałów higienicznych dla pacjentów od-
działów szpitalnych, Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medyczne-
go dla oddziałów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy na rzecz orga-
nizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, Usługi 
zbiórki funduszy na cele stypendiów fundowanych dla dzieci i mło-
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dzieży, dla niepełnosprawnych sportowców, kombatantów, żołnie-
rzy niepełnosprawnych w  wyniku działań bojowych, Finansowanie 
inwestycji związanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i po-
mocą społeczną, Usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, prze-
mysłowych, konferencyjnych, budynków i  obiektów konferencyj-
nych, turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych, usługi wynaj-
mowania nieruchomości do  prowadzenia działalności hotelowej, 
do prowadzenia usług medycznych i rehabilitacyjnych, na sale kon-
ferencyjne oraz do prowadzenia usług gastronomicznych, Wynajmo-
wanie nieruchomości nie  zabudowanych, Sponsorowanie imprez 
kulturalnych, Usługi w  zakresie kart rabatowych na  cele kulturalne 
dla młodych ludzi, 41 Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i  turniejów sportowych, Rozrywka w  postaci wyścigów kolarskich, 
Świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, Świadczenie usług 
w  dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  celów 
rekreacyjnych, Udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekre-
acyjnego i sportowego dla szkół, organizacji, ośrodków i innych pla-
cówek, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi 
klubów sportowych, Usługi szkół [edukacja] w tym szkoły sportowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, Zapewnienie obiektów i sprzętu na po-
trzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Szkolenia rucho-
we dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Zajęcia 
zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizacja festy-
nów, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, Orga-
nizacja i  finansowanie imprez sportowych dla osób niepełnospraw-
nych, Organizacja i finansowanie imprez rozrywkowych i edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi kształcenia i naucza-
nia, Organizowane i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, kon-
ferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w celach kultural-
nych, rozrywkowych i  edukacyjnych, Usługi organizacji sympozjów, 
seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetolo-
gii, w zakresie dietetyki, medycyny, rehabilitacji, kosmetyki, rekreacji, 
sportu, ekologii, Usługi klubów rozrywkowych i kulturalnych, Organi-
zowanie pokazów mody i spektakli teatralnych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, semi-
nariów, konkursów i spotkań w tym związanych z historią i tradycją 
sportu, Budowanie w społeczeństwie pozytywnych wzorców opar-
tych na kulturze fizycznej i sporcie, Wystawy muzealne, Udostępnia-
nie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Organizowanie przyjęć 
okolicznościowych, Organizowanie imprez i  zawodów sportowych, 
usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, kluby zdrowia, klu-
by fitness, siłownie, Prowadzenie klubu golfowego, tenisowego, or-
ganizowanie i  prowadzenie zawodów, treningów i  nauki dyscyplin 
i gier sportowych, Organizowanie i prowadzenie treningów i nauki 
dyscyplin sportowych, nauki i  treningów w  zakresie tańca, Zapew-
nienie dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych oraz innych akce-
soriów lub sprzętu niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach sporto-
wych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur, 
poradników, podręczników i innych materiałów drukowanych, publi-
kowanie w Internecie książek, gazet, broszur, poradników, podręcz-
ników w formie nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, Wypo-
życzanie taśm filmowych, zapisanych nośników informacji, dźwięku 
i obrazu, Zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji i/lub kształce-
nia, Usługi organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych 
w celu propagowania kultury fizycznej, sportu i ruchu olimpijskiego, 
Usługi w  zakresie organizacji konferencji, seminariów i  sympozjów 
w celu nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie edu-
kacji, rekreacji i sportu, Wynajmowanie terenów parkowych i rekre-
acyjnych służących organizacji imprez rozrywkowych i  turystycz-
nych, Udzielanie informacji dotyczącej usług wymienionych powyżej, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, 
prelekcji, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Pu-
blikowanie książek, Usługi wydawnicze .

(111) 348500 (220) 2021 07 20 (210) 531778
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) EURO TRADEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EURO-TRADEX
(510), (511) 40 Recykling, Recykling odpadów, Usługi recyklingowe, 
Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling] .

(111) 348501 (220) 2021 07 16 (210) 531607
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 09
(732) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Główczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Badania i Rozwój
(510), (511) 42 Badania dotyczące technologii, Badania inżynieryj-
ne, Badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, Badania w  dziedzinie budowy silnika, Badania w  dziedzinie 
energii, Badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Badania w dzie-
dzinie mechaniki .

(111) 348502 (220) 2021 07 16 (210) 531608
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 09
(732) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Główczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Pomorski Hub Wodorowy
(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) 348503 (220) 2021 07 16 (210) 531609
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 09
(732) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Główczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Energetyka Wiatrowa
(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) 348504 (220) 2021 07 16 (210) 531617
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 09
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baikadent Afto-sept
(540) 

(591) fioletowy, czerwony
(531) 26 .01 .05, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecz-
nicze], Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy ustnej i  zębów, 
Kosmetyki, Preparaty nielecznicze stosowane na  otarcia jamy ust-
nej, w szczególności będące wynikiem używania protez i aparatów 
ortodontycznych, Preparaty nielecznicze łagodzące dolegliwości 
w obrębie jamy ustnej i dziąseł, Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej 
i dziąseł, Preparaty nielecznicze łagodzące objawy stanów zapalnych 
i podrażnień w jamie ustnej, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej w postaci gumy do żucia, Preparaty nielecznicze stoso-
wane do pielęgnacji i ochrony błon śluzowych jamy ustnej i dziąseł, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne antybak-
teryjne, Lecznicze płyny do  płukania jamy ustnej, Lecznicze żele 
do pielęgnacji jamy ustnej, Leczniczy spray do jamy ustnej, Preparaty 
lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji 
jamy ustnej, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, 
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Preparaty lecznicze stosowane na otarcia jamy ustnej, w szczególno-
ści będące wynikiem używania protez i aparatów ortodontycznych, 
Preparaty lecznicze stosowane do pielęgnacji i ochrony błon śluzo-
wych jamy ustnej i dziąseł, Preparaty lecznicze łagodzące dolegliwo-
ści w obrębie jamy ustnej i dziąseł, Produkty farmaceutyczne, Prepa-
raty lecznicze stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, 
Guma do żucia do celów medycznych, Lecznicza guma do żucia, Su-
plementy diety .

(111) 348505 (220) 2021 06 17 (210) 530417
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO
(540) 

(591) zielony, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektrycz-
ny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, 
Urządzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 16 
Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydaw-
nictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, 
Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjątkiem aparatów, 
Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały in-
struktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, 
Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agen-
cje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organi-
zacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Pro-
mocja towarów i  usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni 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 dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 

na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlo-
we w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna 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 elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, 
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elek-
tronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, Zbieranie 
i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyj-
ne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu 
do  Internetu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów tele-
wizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednic-
twem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprze-
wodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji 
za  pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za  pośrednictwem 
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satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, 
Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów 
za  pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów te-
lewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi telein-
formatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie po-
łożenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostar-
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Trans-
port, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, 
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie 
środków transportu, Pakowanie i  składowanie towarów, Organizo-
wanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi reporterskie, 
Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadze-
nia 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 nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia na-
grań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kom-

puterowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowa-
nie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, 
Usługi doradcze w  zakresie sieci informatycznych, Usługi w  zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycz-
nych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie techno-
logii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projek-
tami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inży-
nieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali 
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w In-
ternecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w  chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz osób 
trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzy-
mywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interne-
towych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzy-
mywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opiekuńcze, Usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochro-
niarskie, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług .

(111) 348506 (220) 2021 06 22 (210) 530598
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PDT Limited, Middleton (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rock JAM
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne dęte, Strunowe instrumenty 
muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne, Mechaniczne instru-
menty muzyczne, Muzyczne instrumenty perkusyjne, Elektroniczne 
instrumenty muzyczne .

(111) 348507 (220) 2021 06 23 (210) 530652
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) probio cola
(540) 

(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .08
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Żywność dla 
niemowląt, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do  celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
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nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suple-
menty diety dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, 
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycz-
nymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Suplemen-
ty diety do  kontroli cholesterolu, Suplementy diety do  użytku 
medycznego, Suplementy diety do  użytku dietetycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, Suplementy ziołowe, Suplementy zio-
łowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Probiotyki (suplementy), 
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Prepara-
ty probiotyczne do  celów medycznych pomagające w  utrzymaniu 
naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, 32 Bezalkoholo-
we preparaty do  produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo 
i  produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeź-
wiające, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza-
nia napojów, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Wyciąg z  chmielu 
do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do sporządzania napo-
jów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty z moszczu nie-
sfermentowanego, Esencje do  produkcji napojów, Esencje do  wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci olejków 
eterycznych, Esencje do  wytwarzania smakowej wody mineralnej 
[nie  w  postaci olejków eterycznych], Koncentraty do  sporządzania 
napojów bezalkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów 
owocowych, Syropy do lemoniad, Likiery [bezalkoholowe], Mieszan-
ki do  sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konserwowany, 
niesfermentowany, Napój z  soku cytrynowego z  cukrem, Proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, Syropy do napojów, Orszada, 
Pastylki do napojów gazowanych, Preparaty do produkcji wody ga-
zowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do  sporządzania 
napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporządzania napojów 
na  bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie soków 
owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki 
do  sporządzania napojów, Syrop do  lemoniady, Syrop słodowy 
do napojów, Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy 
do napojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do pro-
dukcji lemoniady, Syropy do  produkcji napojów aromatyzowanych 
owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syro-
py do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyro-
bu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Sy-
ropy i  inne preparaty bezalkoholowe do  sporządzania napojów, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Moszcz winogronowy, 
niesfermentowany, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Wycią-
gi do sporządzania napojów, Zagęszczony pomarańczowy sok owoco-
wy, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholo-
we napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane 
aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Cola, Gazowany napój cy-
trynowy (o lekko gorzkim smaku), Korzenne piwa, Lemoniada, Napój 
gazowany o smaku waniliowym, Napój imbirowy, Napoje bezalkoho-
lowe o  smaku owocowym, Napoje na  bazie coli, Napoje typu kola 
[napoje bezalkoholowe], Soki gazowane, Toniki [napoje nieleczni-
cze], Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Soki, Wody, Aperitify bezalkoholowe, Bazy do koktajli bez alko-
holu, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Gazowane soki owocowe, Koktajle [bezalkoholo-
we napoje owocowe], Koncentraty soków owocowych, Mieszane 
soki owocowe, Moszcz, Mrożone napoje owocowe, Napoje aromaty-
zowane owocami, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku z czer-
wonego żeń-szenia, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje na bazie 
soku z winogron, Napoje owocowe, Napoje owocowe i soki owoco-
we, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe z koncentra-
tu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, Napoje półmrożone, Napo-
je składające się z  mieszanki soków owocowych i  warzywnych, 
Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, 
Napoje z sokiem ananasowym, Napoje z soku aloesu, Napoje z soku 
jabłkowego, Napoje z  soku pomarańczowego, Napoje z  soku wa-
rzywnego, bezalkoholowe, Napoje z soku winogronowego, bezalko-
holowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Organiczny sok 
owocowy, Bezalkoholowe napoje z  soków owocowych, Owocowe 

nektary, bezalkoholowe, Sok pomidorowy [napój], Skoncentrowane 
soki owocowe, Skondensowany sok z wędzonych śliwek, Sok grejp-
frutowy, Sok pomarańczowy, Sok pomidorowy [napój], Sok pomido-
rowy [napoje], Sok winogronowy, Sok z  arbuza, Sok z  czarnej po-
rzeczki, Sok z granatów, Sok z guawy, Sok z mango, Sok z melona, Sok 
żurawinowy, Soki aloesowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, 
Soki warzywne [napoje], Warzywne napoje typu smoothie, Gazowa-
na woda mineralna, Wody mineralne[napoje], Napoje funkcjonalne 
na bazie wody, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herba-
ty, Oczyszczona woda pitna, Smakowa woda mineralna, Woda aro-
matyzowana, Woda destylowana do  picia, Woda gazowana, Woda 
gazowana [woda sodowa], Woda kokosowa jako napój, Woda litowa, 
Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda mineralna 
[napoje], Woda [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pit-
na butelkowana, Woda pitna z  witaminami, Woda selcerska, Woda 
sodowa, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda z  lo-
dowca, Woda źródlana, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody mi-
neralne i gazowane, Wody mineralne (nielecznicze), Wody o smaku 
owocowym, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owo-
cowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż 
do  użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje na  bazie miodu, 
Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz cy-
namonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy 
poncz ryżowy [sikhye], Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermentowany 
napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mro-
żone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem pomarańczowym, Napój z  gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o  podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witami-
nami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające ko-
feinę, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie owsa [nie-
będące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brązowego, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mle-
ka, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje na bazie wę-
dzonych śliwek, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, Napo-
je wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z  fasoli mung, 
Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napo-
je bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz owocowy, bezalko-
holowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], Napoje bezalkoholo-
we z  Sarsaparillą, Serwatka [napoje], Sorbety [napoje], Sorbety 
w postaci napojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalkoholowe, 
Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], Woda klonowa .

(111) 348508 (220) 2021 06 25 (210) 530776
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) STAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piastów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STAKKO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Wyroby kosmetyczne, Waciki do  celów 
kosmetyczne, Mydła i żele, Płyny pielęgnacyjne, Kremy kosmetycz-
ne, Olejki eteryczne, Środki do  mycia zębów, Pasta do  zębów, Żele 
do wybielania zębów, Kosmetyki nielecznicze, Pianki, Eyelinery, To-
niki, Kosmetyki upiększające, Korektory, Kosmetyki kolorowe, Olej-
ki mineralne, Kremy tonizujące, Kosmetyki brązująco-opalizujące, 
Kosmetyki do włosów, Żele nawilżające, Kosmetyki do rzęs, Kosme-
tyki do  brwi, Koncentraty nawilżające, Preparaty samoopalające, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, Maseczki do skóry, Żele po opalaniu, Kremy do ciała, 
Kremy do twarzy, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki w po-
staci różu, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w postaci kremów, 
olejki do opalania, Pudry w kamieniu, Kosmetyki do użytku osobiste-



Nr 9/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 59

go, Kremy na noc, Kosmetyki w  formie mleczka, Kosmetyki do ust, 
Błyszczyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty kosme-
tyczne, Mleczka do  opalania, Kosmetyki w  gotowych zestawach, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Peelingi do twa-
rzy, Kosmetyki w postaci płynów, Preparaty do samoopalania, Środki 
do  oczyszczania skóry twarzy, Produkty przeciwsłoneczne do  ust, 
Środki nawilżające do twarzy, Perełki zawierające kosmetyki do ką-
pieli, Nawilżające balsamy do ciała, Paski do wybielania zębów nasą-
czone preparatami do wybielania zębów, Środki nawilżające przeciw 
starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Wymienne wkłady pudru do puderniczek, 5 Su-
plementy diety do celów leczniczych, Leki, Środki farmaceutyczne, 
Wyroby chemiczne do  celów farmaceutycznych, Dietetyczne środ-
ki spożywcze do  celów medycznych, Patyczki do  czyszczenia uszu 
do  celów medycznych, Homogenizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Suplementy żywnościowe, Białkowe suplementy diety, Przeciwutle-
niające suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy z wapniem, Suplementy dietetyczne 
i  odżywcze, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające enzymy, 
Suplementy mineralne do  żywności, Suplementy diety zawierają-
ce propolis, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z  witamin, Suplementy diety sporządzone głównie 
z  minerałów, Nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, 
Suplementy diety z  białkiem sojowym, Suplementy diety zawiera-
jące izoflawony sojowe, Suplementy diety do  kontroli cholestero-
lu, Suplementy diety do  użytku medycznego, Suplementy ziołowe 
w  płynie, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy 
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Su-
plementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, 
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycz-
nymi, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suple-
menty diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety skła-
dające się z aminokwasów, Suplementy diety zawierające białko, 10 
Wyroby medyczne, Urządzenia medyczne, Urządzenia i instrumenty 
medyczne, Inhalatory medyczne, Termometry lekarskie, Ciśnienio-
mierze do użytku medycznego .

(111) 348509 (220) 2021 06 14 (210) 530240
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) Zentiva, k .s ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) BILANT
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Lekarstwa .

(111) 348510 (220) 2021 06 11 (210) 530131
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) DIGITAL DIRECT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eminto
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .03 .01, 26 .04 .11, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Media do  pobierania, Oprogramowanie medialne, 
Urządzenia do  transmisji strumieniowej treści medialnych w  lokal-
nych sieciach bezprzewodowych, Aplikacje biurowe i  biznesowe, 
Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefona-

mi komórkowymi, Aplikacje do  pobrania na  smartfony, Urządzenia 
do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwa-
rzania filmów i  video, Oprogramowanie komputerowe związane 
z  edukacją dzieci, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, In-
teraktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, 38 Mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, 41 Udostępnianie informacji 
online związanych z  mediami audiowizualnymi, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Edukacja, 
Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z  kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
Edukacja (Informacje dotyczące-), Edukacja (Informacje o-) .

(111) 348511 (220) 2021 05 25 (210) 529450
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) blulou
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, Balsa-
my do  celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Chusteczki 
nasączone preparatami do  usuwania makijażu, Ekstrakty ziołowe 
do  celów kosmetycznych, Kleje do  przymocowywania sztucznych 
rzęs, Kosmetyki do  brwi, Kosmetyki do  rzęs, Maski kosmetyczne, 
Olejki do celów kosmetycznych, Ołówki do brwi, Płukanki do oczu, 
nie do celów medycznych, Pomady do celów kosmetycznych, Prepa-
raty do demakijażu, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, 
Rzęsy sztuczne, Zestawy kosmetyków, 8 Pincety, Zalotki do rzęs, Pę-
sety do depilacji, 35 Usługi sprzedaży towarów z zakresu kosmetyki, 
44 Salony piękności, Usługi makijażu, Usługi wizażystów .

(111) 348512 (220) 2021 05 26 (210) 529463
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BA!lans
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .17 .04
(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-
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, 
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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, Żywność wytworzona z opieka-
nych ziaren zbożowych .

(111) 348513 (220) 2021 05 26 (210) 529464
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta KUBEK
(540) 

(591) szary, czarny, żółty, zielony, różowy, czerwony, fioletowy, 
niebieski, brązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 05 .07 .08, 05 .07 .09, 05 .03 .13, 
26 .01 .02, 26 .01 .18, 11 .03 .03, 11 .01 .01
(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 
żywności 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 uży-
wane 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) 348514 (220) 2021 05 26 (210) 529466
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SM
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i  przyrządy kontrolno-sterują-
ce, urządzenia do  układów synchronizacji, Urządzenia do  łączenia 
obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, Urządzenia 
automatyki przełączania zasilań z kontrolą synchronizmu, Urządze-
nia do  sterowania i  wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, Insta-
lacje elektryczne, instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych 
i  elektronicznych przyrządów do  układów sterowania synchroni-
zacją, elektrycznych urządzeń i  przyrządów kontrolno-sterujących, 
pomiarowych, monitorujących, urządzeń do łączenia obiektów elek-
troenergetycznych do  pracy równoległej, instalacji elektrycznych, 
instalacji elektrycznych do zdalnego sterowania procesami przemy-
słowymi .

(111) 348515 (220) 2021 05 26 (210) 529470
(151) 2021 11 03 (441) 2021 06 28
(732) ELEKTROMANIACY .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4lop
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 19 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym .

(111) 348516 (220) 2021 05 26 (210) 529474
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) RESCUE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rescue House www .rh .edu .pl
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warszta-
tów-szkoleń, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, Or-
ganizowanie i  prowadzenie warsztatów-szkoleń, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie warsz-
tatów zawodowych i  kursów szkoleniowych, Usługi organizowa-
nia i  prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów-szkoleń, Organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów-szkoleń, Usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem warsztatów-szkoleń, Przygotowanie zawodowe 
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w zakresie pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie pierw-
szej pomocy, Usługi szkoleniowe z  zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kur-
sów, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na  profesjonalnych kursach, Organizowanie kur-
sów instruktażowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycz-
nych, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Zapewnianie kursów dotyczą-
cych oceny umiejętności, Zapewnianie kursów dokształcających 
i  doszkalających, Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Za-
pewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie 
kursów ustawicznego kształcenia z  pielęgniarstwa, Wypożyczanie 
symulatorów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów .

(111) 348517 (220) 2021 05 26 (210) 529493
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) ZIĘBA MAŁGORZATA ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIĘBA CLINIC
(540) 

(591) szary
(531) 29 .01 .06, 27 .05 .01, 24 .17 .08, 24 .17 .15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, ko-
smetyków, artykułów toaletowych, suplementów, 44 Placówka spe-
cjalistycznej opieki medycznej, medycyna estetyczna, inseminacja, 
zapłodnienie in vitro .

(111) 348518 (220) 2021 05 27 (210) 529520
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Monolipid K
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .09 .01, 02 .09 .25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Środki sa-
nitarne do  celów medycznych, Substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, Opatrunki gipsowe, 
Materiały opatrunkowe, Materiały do  plombowania zębów, Woski 
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do  zwalczania robactwa, 
Fungicydy, Herbicydy, Suplementy diety  .

(111) 348519 (220) 2021 05 27 (210) 529532
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 12
(732) COMGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nasz-album .pl

(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 20 .07 .01, 20 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Komputerowe narzędzia programowe przedłużające 
żywotność ekranu monitora czyste i nagrane nośniki danych do za-
pisu magnetycznego, numerycznego i  analogowego dźwięku lub 
obrazu, karty pamięci, publikacje w formie elektronicznej na CD-ro-
mach i DVD oraz dostarczane z baz danych i Internetu płyty optyczne 
do przechowywania zdjęć, elektroniczne bazy danych dla zdjęć foto-
graficznych, 16 Papier, tektura, wyroby z papieru lub tektury nie za-
warte w innych klasach, materiały drukowane, gazety i czasopisma, 
książki, katalogi, kalendarze, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania nie  zawarte w  innych klasach, fotografie, druki termiczne, 
artykuły biurowe, albumy fotograficzne, 42 Przechowywanie zdjęć 
fotograficznych w mediach elektronicznych .

(111) 348520 (220) 2021 05 27 (210) 529552
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Monolipid K FORTE
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .13, 02 .09 .01, 02 .09 .25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Środki sa-
nitarne do  celów medycznych, Substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, Opatrunki gipsowe, 
Materiały opatrunkowe, Materiały do  plombowania zębów, Woski 
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do  zwalczania robactwa, 
Fungicydy, Herbicydy, Suplementy diety .

(111) 348521 (220) 2021 05 27 (210) 529738
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Aviation Academy PGL Group
(540) 

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski, jasnoszary
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, Usługi marketingowe, Reklama 
i  marketing, Usługi agencji reklamowych, Usługi w  zakresie admini-
stracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi w zakresie targów i wystaw 
handlowych, 39 Transport, Organizowanie podróży samolotowych, 
Wynajem i  wypożyczanie samolotów, Organizowanie samolotowego 
transportu pasażerskiego, Usługi związane z  liniami lotniczymi, Do-
radztwo w zakresie transportu lotniczego, 41 Szkolenia, Szkolenia dla 
pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, Doradztwo w zakresie szkolenia 
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i doskonalenia zawodowego, Instruktaże, Instruktaż lotniczy, Kursy in-
struktażowe, Instruktaż w zakresie latania, Organizowanie kursów in-
struktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Wypożyczanie 
materiałów instruktażowych, Publikowanie książek instruktażowych, 
Publikowanie literatury instruktażowej, Wypożyczanie symulatorów 
szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie kompu-
terowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie szkoleniowych kur-
sów medycznych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Pokazy 
[do  celów szkoleniowych], Organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i  szko-
leniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w  zakresie sportu, 
Organizowanie warsztatów zawodowych I  kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych edukacyjnych i  szkoleniowych 
dla młodych ludzi i  dorosłych, Udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi przygotowujących do  wykonywania określonych 
zawodów, Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych 
ze sprawnością fizyczną, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomo-
cy symulatorów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Organizowanie i  prowadzenie widowisk lot-
niczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Zawodowe szkolenia 
związane z lotniskami, Organizowanie pokazów lotniczych, Instruktaż 
w  zakresie latania samolotem, Usługi szkoleniowe dotyczące latania, 
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie ośrodków spraw-
ności fizycznej, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Prowadzenie 
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycz-
nej, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Fitness kluby, 
Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness, Administrowanie [organiza-
cja] usługami rozrywkowymi, Organizowanie i  prowadzenie targów 
edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultu-
ralnych i edukacyjnych, Edukacja, Edukacja zawodowa, Usługi egzami-
nowania (edukacyjne), 42 Konsultacje techniczne w dziedzinie techniki 
lotniczej i  astronautycznej, Usługi naukowo-technologiczne, Badania 
naukowe i  przemysłowe, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, Badania I  rozwój w  zakresie nauki, 
43 Usługi barów i  restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na  wynos, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produk-
tami i  transportem, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia .

(111) 348522 (220) 2021 05 31 (210) 529742
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMY ZAKOPIAŃSKIE
(540) 

(591) ciemnożółty, ciemnoniebieski
(531) 01 .03 .01, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Balsamy, Emulsje, Kosmetyki do  paznokci, Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki ochronne i  regeneracyjne do pielęgnacji skóry, 
Kremy do twarzy i ciała kosmetyczne, Kremy, Lotiony, Maseczki do skó-
ry [kosmetyki!, Maski do pielęgnacji włosów, Masła do twarzy i ciała, 
Mleczka kosmetyczne, Mydła, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze pły-
ny do  kąpieli, Odżywki do  włosów, Olejki do  celów kosmetycznych, 
Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki toaletowe, Peelingi złusz-
czające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Pianki 
do oczyszczania ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, 
Szampony, Środki do pielęgnacji włosów, Środki nawilżające do twarzy 
[kosmetyki], Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Środki upiększa-

jące, Środki zapachowe do celów domowych, Toniki do twarzy kosme-
tyczne, Zapachy, Żele do użytku kosmetycznego, 35 Handel w sklepie, 
butiku następującymi artykułami: obuwie, odzież, odzież sportowa, 
bielizna, biżuteria, kosmetyki, pamiątki regionalne, wody, soki, soki 
do  picia, piwo, alkohole, artykuły alkoholowe, artykuły alkoholowe 
regionalne, słodycze, Prowadzenie akcji promocyjnej i  reklamowej 
w prasie, radiu, telewizji i  Internecie, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, 41 Udostępnianie basenów kąpielowych, Prowadzenie 
basenów kąpielowych, Udostępnianie publicznych obiektów z  ba-
senami do kąpieli, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi klubów 
zdrowia[zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera personalnego, 
Usługi trenerskie, Usługi w zakresie nauczania, Kształcenia i rozrywki 
oraz w  zakresie działalności kulturalnej i  sportowej, Organizowanie 
i  obsługa imprez masowych organizowanie i  obsługa: konferencji, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, Place 
zabaw dla dzieci, Parki rozrywki, Lunaparki, Baseny, Termy wodne, 
Usług rekreacyjne miasteczka wodnego na bazie wód geotermalnych, 
Szkoły sportowe, Obozy sportowe, Szkolenia dla instruktorów spor-
towych, Szkoły, Przedszkola, Organizowanie zawodów i  konkursów 
sportowych, Nauka pływania, Organizowanie zawodów i konkursów 
pływackich, Wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie: 
warsztatów twórczych, wystaw artystycznych, Informacja o rekreacji, 
imprezach rozrywkowych, sportowych i  o  edukacji, Organizowanie 
rekreacji i  wypoczynku w  parkach wodnych, siłowniach, saunach, 
solariach, Wypożyczanie sprzętu sportowego, Doradztwo w zakresie 
sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Edu-
kacja sportowa, Kultura fizyczna, Fitness kluby, Nauka pływania, Orga-
nizowanie zajęć rekreacyjnych, Świadczenie usług związanych z rekre-
acją wodną, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, 43 
Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
gastronomiczne, Restauracje, Jadłodajnie, Stołówki, Kawiarnie, Kafete-
rie, Bufety, Stołówki, Bary, Cukiernie, Usługi cateringowe, Przygotowy-
wanie dań (żywność, napoje) na zamówienie, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Wynajmowanie 
sal na  posiedzenia, meetingi, narady, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i  szklanych naczyń, 44 Usługi saun, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi 
łaźni, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni tureckich, 
Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Udzielanie informacji na te-
mat łaźni publicznych, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Aro-
materapia, Zabiegi kosmetyczne, Udostępnianie wanien do gorących 
kąpieli, Udzielanie informacji na  temat łaźni publicznych, Udzielanie 
informacji na  temat łaźni tureckich, Usługi w  zakresie hydroterapii, 
Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
uzdrowiska [spa], Kąpiele lecznicze, Sanatoria [usługi], Fizjoterapia, 
Manicure, Usługi salonu piękności, fryzjerskie, fizjoterapii, Usługi SPA, 
Usługi basenów, basenów termalnych, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody i  ochrony zdrowia, Usługi kosmetyczek i  salonów piękności, 
Odnowa biologiczna, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Masaże: lecznicze, 
relaksujące i pielęgnacyjne, Usługi kosmetyczne i fryzjerskie, Zabiegi 
pielęgnacyjne i  regenerujące twarzy i  ciała, Zabiegi wyszczuplające, 
Odmładzanie skóry, Solarium, Sauna, Konsultacje dietetyczne, Doradz-
two w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody oraz stosowania kosmety-
ków i zabiegów pielęgnacyjno-upiększających .

(111) 348523 (220) 2021 05 31 (210) 529764
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paytree
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .06, 26 .01 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .04
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(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipoteczne, Po-
życzki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowywanie umów 
pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Udostęp-
nianie pożyczek i  kredytów, Udzielanie gwarancji finansowych, 
Udzielanie gwarancji i  zabezpieczeń, Udzielanie kredytów konsu-
menckich, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek finansowych, 
Udzielanie pożyczek hipotecznych, Usługi agencji kredytowych, 
Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania 
i pożyczek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usłu-
gi finansowe w  zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi kredytowe, 
Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, Usługi zarządzania 
kredytami, Organizowanie sprzedaży pożyczek, Analizy finansowe, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Informacje finansowe 
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, Ocena 
sytuacji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, Konsul-
tacje kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane 
usługi w  zakresie informacji finansowej, Sporządzanie raportów fi-
nansowych, Udostępnianie informacji finansowych online, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce kredytów, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie 
ocen finansowych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane 
z  kapitałem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowa-
nie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi dotyczące 
pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi 
udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Udzielanie kre-
dytów komercyjnych, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporzą-
dzanie raportów kredytowych, Dostarczanie informacji o kredytach, 
Zapytania i  konsultacje kredytowe, Ocena zdolności kredytowej 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Biura kredytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z  uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane z  usłu-
gami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, 
Nabywanie hipotek, Obciążanie hipoteką majątku i  gruntu, Porę-
czenia, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczkowych w  związku z  papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Działalność finansowa, Opieka finansowa, 
Planowanie i  zarządzanie finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-
line, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Świadczenie usług 
finansowych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usłu-
gi w  zakresie kapitału ryzyka i  zarządzania kapitałem ryzyka, Usłu-
gi zarządzania finansami świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa płatności, Pobieranie 
płatności, Przelew funduszy, Przelewy pieniężne, Usługi kart kredy-
towych, Usługi płatności finansowych, Usługi transakcji finansowych 
online, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Fi-
nansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne usługi finanso-
we, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie projektów, Organizo-
wanie transakcji finansowych, Osobiste usługi finansowe, Przelewy 
i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transakcje finansowe, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe za  pośrednictwem 
Internetu, Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windy-
kacji należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usługi przelewu 
funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Ściąga-
nie należności i  faktoring, Usługi pośrednictwa finansowego, Win-
dykacja, Gwarancje i poręczenia finansowe, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Pobieranie należności ze  sprzedaży na  kredyt, Pobieranie 
pieniędzy należnych w  ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Badanie 
wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi polegające na obciążaniu i uzna-
waniu rachunków finansowych, Usługi finansowania .

(111) 348524 (220) 2021 05 31 (210) 529754
(151) 2021 10 31 (441) 2021 07 12

(732) DUCHOWICZ-MATEUSIAK EWA EDEM, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STADIOPASTA
(510), (511) 3 Maść (nie do celów leczniczych), krem do ciała, 5 Maść, 
krem na kontuzje, maść przeciwbólowa, przeciwzapalna .
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(732) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAYTREE
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipoteczne, Po-
życzki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowywanie umów 
pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Udostęp-
nianie pożyczek i  kredytów, Udzielanie gwarancji finansowych, 
Udzielanie gwarancji i  zabezpieczeń, Udzielanie kredytów konsu-
menckich, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek finansowych, 
Udzielanie pożyczek hipotecznych, Usługi agencji kredytowych, 
Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania 
i pożyczek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usłu-
gi finansowe w  zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi kredytowe, 
Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, Usługi zarządzania 
kredytami, Organizowanie sprzedaży pożyczek, Analizy finansowe, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Informacje finansowe 
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, Ocena 
sytuacji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, Konsul-
tacje kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane 
usługi w  zakresie informacji finansowej, Sporządzanie raportów fi-
nansowych, Udostępnianie informacji finansowych online, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce kredytów, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie 
ocen finansowych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane 
z  kapitałem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowa-
nie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi dotyczące 
pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi 
udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Udzielanie kre-
dytów komercyjnych, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporzą-
dzanie raportów kredytowych, Dostarczanie informacji o kredytach, 
Zapytania i  konsultacje kredytowe, Ocena zdolności kredytowej 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Biura kredytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z  uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane z  usłu-
gami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, 
Nabywanie hipotek, Obciążanie hipoteką majątku i  gruntu, Porę-
czenia, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczkowych w  związku z  papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Działalność finansowa, Opieka finansowa, 
Planowanie i  zarządzanie finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-
line, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Świadczenie usług 
finansowych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usłu-
gi w  zakresie kapitału ryzyka i  zarządzania kapitałem ryzyka, Usłu-
gi zarządzania finansami świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa płatności, Pobieranie 
płatności, Przelew funduszy, Przelewy pieniężne, Usługi kart kredy-
towych, Usługi płatności finansowych, Usługi transakcji finansowych 
online, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Fi-
nansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne usługi finanso-
we, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie projektów, Organizo-
wanie transakcji finansowych, Osobiste usługi finansowe, Przelewy 
i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transakcje finansowe, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe za  pośrednictwem 
Internetu, Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windy-
kacji należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usługi przelewu 
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funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Ściąga-
nie należności i  faktoring, Usługi pośrednictwa finansowego, Win-
dykacja, Gwarancje i poręczenia finansowe, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Pobieranie należności ze  sprzedaży na  kredyt, Pobieranie 
pieniędzy należnych w  ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Badanie 
wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi polegające na obciążaniu i uzna-
waniu rachunków finansowych, Usługi finansowania .
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(591) ciemnoniebieski, jasnofioletowy
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(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipoteczne, Po-
życzki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowywanie umów 
pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Udostęp-
nianie pożyczek i  kredytów, Udzielanie gwarancji finansowych, 
Udzielanie gwarancji i  zabezpieczeń, Udzielanie kredytów konsu-
menckich, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek finansowych, 
Udzielanie pożyczek hipotecznych, Usługi agencji kredytowych, 
Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania 
i pożyczek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usłu-
gi finansowe w  zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi kredytowe, 
Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, Usługi zarządzania 
kredytami, Organizowanie sprzedaży pożyczek, Analizy finansowe, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Informacje finansowe 
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, Ocena 
sytuacji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, Konsul-
tacje kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane 
usługi w  zakresie informacji finansowej, Sporządzanie raportów fi-
nansowych, Udostępnianie informacji finansowych online, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce kredytów, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie 
ocen finansowych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane 
z  kapitałem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowa-
nie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi dotyczące 
pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi 
udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Udzielanie kre-
dytów komercyjnych, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporzą-
dzanie raportów kredytowych, Dostarczanie informacji o kredytach, 
Zapytania i  konsultacje kredytowe, Ocena zdolności kredytowej 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Biura kredytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z  uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane z  usłu-
gami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, 
Nabywanie hipotek, Obciążanie hipoteką majątku i  gruntu, Porę-
czenia, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczkowych w  związku z  papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Działalność finansowa, Opieka finansowa, 
Planowanie i  zarządzanie finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-
line, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Świadczenie usług 
finansowych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usłu-
gi w  zakresie kapitału ryzyka i  zarządzania kapitałem ryzyka, Usłu-
gi zarządzania finansami świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa płatności, Pobieranie 

płatności, Przelew funduszy, Przelewy pieniężne, Usługi kart kredy-
towych, Usługi płatności finansowych, Usługi transakcji finansowych 
online, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Fi-
nansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne usługi finanso-
we, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie projektów, Organizo-
wanie transakcji finansowych, Osobiste usługi finansowe, Przelewy 
i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transakcje finansowe, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe za  pośrednictwem 
Internetu, Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windy-
kacji należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usługi przelewu 
funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Ściąga-
nie należności i  faktoring, Usługi pośrednictwa finansowego, Win-
dykacja, Gwarancje i poręczenia finansowe, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Pobieranie należności ze  sprzedaży na  kredyt, Pobieranie 
pieniędzy należnych w  ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Badanie 
wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi polegające na obciążaniu i uzna-
waniu rachunków finansowych, Usługi finansowania .

(111) 348527 (220) 2021 05 31 (210) 529767
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAYKA
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipoteczne, Po-
życzki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowywanie umów 
pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Udostęp-
nianie pożyczek i  kredytów, Udzielanie gwarancji finansowych, 
Udzielanie gwarancji i  zabezpieczeń, Udzielanie kredytów konsu-
menckich, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek finansowych, 
Udzielanie pożyczek hipotecznych, Usługi agencji kredytowych, 
Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania 
i pożyczek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usłu-
gi finansowe w  zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi kredytowe, 
Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, Usługi zarządzania 
kredytami, Organizowanie sprzedaży pożyczek, Analizy finansowe, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Informacje finansowe 
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, Ocena 
sytuacji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, Konsul-
tacje kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane 
usługi w  zakresie informacji finansowej, Sporządzanie raportów fi-
nansowych, Udostępnianie informacji finansowych online, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce kredytów, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie 
ocen finansowych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane 
z  kapitałem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowa-
nie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi dotyczące 
pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi 
udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Udzielanie kre-
dytów komercyjnych, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporzą-
dzanie raportów kredytowych, Dostarczanie informacji o kredytach, 
Zapytania i  konsultacje kredytowe, Ocena zdolności kredytowej 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Biura kredytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z  uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane z  usłu-
gami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, 
Nabywanie hipotek, Obciążanie hipoteką majątku i  gruntu, Porę-
czenia, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczkowych w  związku z  papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Działalność finansowa, Opieka finansowa, 
Planowanie i  zarządzanie finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-
line, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Świadczenie usług 
finansowych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
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Internetu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usłu-
gi w  zakresie kapitału ryzyka i  zarządzania kapitałem ryzyka, Usłu-
gi zarządzania finansami świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa płatności, Pobieranie 
płatności, Przelew funduszy, Przelewy pieniężne, Usługi kart kredy-
towych, Usługi płatności finansowych, Usługi transakcji finansowych 
online, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Fi-
nansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne usługi finanso-
we, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie projektów, Organizo-
wanie transakcji finansowych, Osobiste usługi finansowe, Przelewy 
i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transakcje finansowe, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe za  pośrednictwem 
Internetu, Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windy-
kacji należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usługi przelewu 
funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Ściąga-
nie należności i  faktoring, Usługi pośrednictwa finansowego, Win-
dykacja, Gwarancje i poręczenia finansowe, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Pobieranie należności ze  sprzedaży na  kredyt, Pobieranie 
pieniędzy należnych w  ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Badanie 
wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi polegające na obciążaniu i uzna-
waniu rachunków finansowych, Usługi finansowania .

(111) 348528 (220) 2021 05 31 (210) 529781
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLACJE POLSKIE
(540) 

(591) czarny, czerwony, granatowy
(531) 01 .13 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych, 
Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako de-
stylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie alkoholu, Alkohol jako pa-
liwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów farmaceutycznych, 33 Wyroby 
spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej: alkoholu, spirytusu do  celów przemysłowych, farmaceu-
tycznych, konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytu-
sowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie alkoholu 
w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi w zakresie kom-
ponowania paliw (blendowania) na zlecenie osób trzecich, 39 Usługi 
w zakresie magazynowania paliw ciekłych na rzecz osób trzecich .

(111) 348529 (220) 2021 06 02 (210) 529823
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) HADAŁA ANETA, HADAŁA DANIEL MODNA ANETA HADAŁA 
DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVERSA
(540) 

(591) złoty
(531) 09 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, 
Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody w celach han-
dlowych, Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprzedaży 

detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w  zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie torebek .

(111) 348530 (220) 2021 06 04 (210) 529907
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 05
(732) PŁATEK GRZEGORZ KANCELARIA ADWOKACKA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .11 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 45 Usługi adwokackie .

(111) 348531 (220) 2021 06 04 (210) 529916
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 05
(732) WOŹNIKOWSKI KAJETAN, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADY KAS
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, Artykuły 
do  pisania i  stemplowania, Artykuły do  korektorowania i  ścierania, 
Torby papierowe, Torby na  zakupy z  tworzywa sztucznego, Arty-
kuły biurowe, Artykuły papiernicze do  pisania, Długopisy koloro-
we, Kołonotatniki, Naklejki, Notatniki, Notesy, Organizery osobi-
ste, Pamiętniki, dzienniki, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Terminarze, Zakładki do  książek, Zeszyty, Artykuły piśmiennicze, 
Wyroby przeznaczone do  wymazywania, Broszury, Fiszki, Gazety, 
Kalendarze, Książki, Plakaty reklamowe, Podręczniki, 21 Buteleczki, 
Butelki, Ceramiczne ozdoby, Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramicz-
ne skarbonki, Ceramiczne statuetki, Ceramiczne statuy, Cukiernice, 
Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Dekoracyjne butelki 
z piaskiem, Deski do krojenia, Donice na rośliny, Donice szklane, Do-
zowniki do kosmetyków, Dozowniki serwetek, Dzbanki, Dzbanuszki, 
Filiżanki, Figurki z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła Fla-
kony na  perfumy, Foremki, Formy do  ciast, Futerały dopasowane 
do  przyborów kosmetycznych, Gąbki, Garnki, Gąsiory, Grzebienie, 
Grzebienie do  włosów, Karafki ze  szkła, Kielichy do  napojów [pu-
chary], Korkociągi, Kosmetyczki [wyposażone], Kosze do  użytku 
domowego, Kosz na śmieci, Koszyki piknikowe, Kubki, Kubły, Kufle, 
Manierki, Menażki, Miednice [naczynia], Mieszadełka, Miseczki, Misy, 
Młynki do  przypraw nieelektryczne, Młynki do  kawy, Mydelniczki, 
Naczynia, Otwieracze do  butelek, Otwieracze do  wina, Ozdobne 
kule szklane, Ozdobne pudełka szklane, Ozdoby ceramiczne, Ozdo-
by kryształowe, Ozdoby szklane, Ozdoby z  porcelany, Patelnie, Pa-
tery, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Pod-
kładki pod garnki, Podkładki na  stół, nie  z  papieru ani materiałów 
tekstylnych, Podstawki pod butelki [stojaki], Podstawki pod garnki, 
Podstawki do doniczek, Podstawki stołowe pod naczynia, Pojemni-
ki do chleba, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, 
Pojemniki ze  szkła, Półmiski [tace], Prawidła do  butów, Przenośne 
lodówki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory do pieczenia, 
Przybory kuchenne, Przybory toaletowe, Pucharki, Rondle, Ścierecz-
ki do czyszczenia, Ścierki, Serwetniki, Skarbonki, Słoiki, Solniczki, So-
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sjerki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty łub 
szkła, Stojaki do ciast i ciastek, Stojaki do przypraw, Stojaki do talerzy, 
Stojaki na butelki, Suszarki do ubrań, Suszarki do bielizny, Świeczniki, 
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Talerze, Ter-
mosy, Utensylia kuchenne, Wazony, Wyroby szklane, Wyroby porce-
lanowe, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Zastawa 
stołowa, 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, Odzież 
wierzchnia dla dziewcząt i  chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież 
do spania, Sukienki, Suknie, T-shirty, Koszulki, Bluzy, Bluzki, Spódnice: 
Koszule, Spodnie, Bielizna damska, Bielizna męska, Bielizna dziecięca, 
Kurtki, Paski [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy .

(111) 348532 (220) 2021 06 07 (210) 529929
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 05
(732) RUMIŃSKA ANNA TOTEMY, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTEMY ANNA RUMIŃSKA
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 03 .06 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, 
Biżuteria osobista, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Sztuczna 
biżuteria, Biżuteria damska, Ozdoby [biżuteria], Biżuteria platynowa, 
Kamee [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Pier-
ścionki [biżuteria], Perły [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Łańcuszki [bi-
żuteria], Medaliony [biżuteria], Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżu-
teria], Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Broszki [biżuteria], 
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki 
ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztra-
sowe [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze  szkła sztrasowego [sztuczna 
biżuteria], Amulety będące biżuterią, Biżuteria ze  złota, Biżuteria 
ze  złotem, Biżuteria z  kryształu, Bransoletki identyfikacyjne [biżu-
teria], Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria do kapeluszy, 
Krucyfiksy jako biżuteria, Klamry ze srebra [biżuteria], Broszki pokry-
te złotem [biżuteria], Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wy-
tworzona z  brązu, Biżuteria z  metali szlachetnych, Wpinki do  klapy 
[biżuteria], Biżuteria z emalii cloisonne, Biżuteria w postaci koralików, 
Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamienia-
mi szlachetnymi, Sztuczna biżuteria na  ciało, Biżuteria z  tworzyw 
sztucznych, Biżuteria z  emalii komórkowej, Biżuteria i  wyroby jubi-
lerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria wykonana z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
do noszenia na głowie, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
Wisiorki z  bursztynu będące biżuterią, Biżuteria wykonana z  pla-
terowanych metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane 
z  metali nieszlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z  metali szla-
chetnych, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do  użytku osobistego, Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Breloki do kluczy [kół-
ka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki 
do  breloków do  kluczy, Spinki do  mankietów, Spinki do  krawatów, 
Spinki do mankietów posrebrzane, Porcelanowe spinki do mankie-
tów, Spinki do  mankietów pokryte metalami szlachetnymi, Spinki 
do  krawatów z  metali szlachetnych, Spinki do  mankietów wykona-
ne ze  złota, Spinki do  mankietów wykonane z  metali szlachetnych 
z kamieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane z metali 
szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Biżuteria męska .

(111) 348533 (220) 2021 06 07 (210) 529951
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 19
(732) SANTE A . KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT
(540) 

(591) polski, czerwony, biały
(531) 26 .13 .25, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki od-
żywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki do żywności do celów 
niemedycznych, Koktajle białkowe, Mieszanki do  picia w  proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Napoje z dodatkami dietetycz-
nymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owo-
ce i  warzywa konserwowane, suszone i  gotowane, Galaretki, dże-
my, kompoty, Jaja, mleko i wyroby z mleka, Jadalne oleje i tłuszcze, 
mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do  celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do  celów kuli-
narnych, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w  proszku, 
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów 
kulinarnych, napoje mleczne z  przewagą mleka, napoje na  bazie 
mleka kokosowego, napoje na  bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, serwatka, koktajle 
mleczne, mleczne produkty, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
tapioka, sago, namiastki kawy, Mąka i  produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, batony zbożowe, wysokoproteinowe 
batony zbożowe, lody, Miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, 
Sól, musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód do chłodze-
nia, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, Napoje owocowe i  soki owocowe, Syropy i  inne preparaty 
do produkcji napojów, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje 
na  bazie owoców i  warzyw, napoje na  bazie ryżu, inne niż substy-
tuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje 
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 35 Reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, dru-
ki, próbki], reklama bilboardowa, reklama za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, 
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punk-
ty informacji konsumenckiej], zarządzanie (w  ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej) w  zakresie udzielania licencji na  towary 
i  usługi na  rzecz osób trzecich, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, po-
kazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich .

(111) 348534 (220) 2021 06 07 (210) 529963
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 19
(732) SERVICECO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASSETA
(510), (511) 9 Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie pośred-
niczące, Oprogramowanie do  przetwarzania w  chmurze, Oprogra-
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mowanie do  zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Aplikacje do  pobra-
nia, Mobilne aplikacje, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji 
biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do  wykorzystania 
w  dziedzinie wywiadu i  analiz gospodarczych, Oprogramowanie 
do  uczenia maszynowego, Oprogramowanie do  uczenia maszyno-
wego do analizy, Oprogramowanie komputerowe do narzędzi BI sto-
sowanych w dziedzinie technologii informacyjnej, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji i nauki maszynowej do celów indeksowania, 
organizowania i współdzielenia dokumentów oraz wykonywania au-
tomatycznych ocen ryzyka poprzez poznawanie zachowania użyt-
kowników, Oprogramowanie użytkowe do  użytku w  prognozowa-
niu, przewidywaniu szeregów czasowych, w analityce, wyszukiwaniu 
danych, analizie danych, transformacji danych, wizualizacji danych, 
analizie statystycznej, sztucznej inteligencji, obliczeniach inteligent-
nych, nauce maszynowej i  informatyce, 35 Porównywanie usług 
finansowych online, Marketing telefoniczny, Reklama za  pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej, Usługi odbierania zamówień 
telefonicznych na  rzecz osób trzecich, Przetwarzanie zapytań tele-
fonicznych dotyczących reklamowanych towarów i  usług, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych 
i  telefonicznych, Usługi w  zakresie powitań telefonicznych świad-
czone na  rzecz osób trzecich, 36 Finansowe usługi konsultingowe, 
Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługi finansowo-inwestycyj-
ne, Usługi informacji finansowej, Usługi wymiany finansowej, Usłu-
gi pożyczek finansowych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi 
pośrednictwa finansowego, Usługi płatności finansowych, Usługi 
dotyczące finansów przedsiębiorstw, Usługi finansowe dotyczą-
ce inwestycji, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, 
Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi w zakresie analiz 
finansowych, Usługi informacji o rynkach finansowych, Usługi w za-
kresie badań finansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komu-
nikacji natychmiastowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finanso-
wych i generowania raportów, Opracowywanie programów do prze-
twarzania danych na  zamówienie osób trzecich, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, Programowanie opro-
gramowania do  zarządzania bazami danych, Doradztwo związane 
z oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie sztucznej inteli-
gencji, Usługi projektowe na rzecz osób trzecich w dziedzinie sztucz-
nej inteligencji, Projektowanie i  rozwój sprzętu komputerowego, 
w szczególności systemów ze sztuczną inteligencją .

(111) 348535 (220) 2021 06 08 (210) 529988
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Zielony kredyt hipoteczny
(510), (511) 16 Materiały drukowane, w  szczególności biuletyny, 
komunikaty prasowe, prospekty, ulotki, broszury, nalepki, afisze, 
plakaty, listy informacyjne, Karty: kredytowe, debetowe, rabato-
we, bankowe z tworzyw sztucznych, 35 Usługi reklamowe na rzecz 
osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  pro-
mocyjnych, Korespondencja reklamowa, Pomoc w  zarządzaniu dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, w  szczególności 
w związku z factoringiem, w zarządzaniu przedsięwzięciami w celu 
zapewnienia zgodności ich działalności gospodarczej z normami do-
tyczącymi ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi, 
kierunkami zrównoważonego rozwoju, Bieżące doradztwo w zakre-
sie poszukiwania sponsorów wspomagających działalność gospo-
darczą związaną z  zieloną gospodarką zrównoważonym rozwojem 
i dostosowaniem działalności gospodarczej do kryteriów proekolo-
gicznych, w  szczególności w  dziedzinie wdrażania nowoczesnych 
technologii, energooszczędności, modernizacji i  wymiany źródeł 
ciepła, Analizy i  prognozy ekonomiczne, Opracowania rynkowe, 
Usługi informacyjne i doradztwo bilansowe, ekonomiczne, handlo-
we w  zakresie zarządzania przedsiębiorczością dostępne w  szcze-
gólności drogą teleinformatyczną poprzez siec informatyczną przez 

Internet, Intranet i  extranet, Komputerowe zarządzanie plikami, 
bankami i bazami danych informatycznych, Zarządzanie administra-
cyjne wierzytelnościami handlowymi i  kontami klientów, 36 Trans-
akcje finansowe, Bankowość w  szczególności bankowość on-line, 
Majątek nieruchomy, Ubezpieczenia, Doradztwo w  zakresie finan-
sów, bankowości, nieruchomości, Usługi kredytowe świadczone on-
line lub z opóźnieniem za pośrednictwem systemów przetwarzania 
danych, komputerowych baz danych lub sieci komputerowych lub 
teleinformatycznych, w tym światowej sieci internetowej, Udzielanie 
kredytów konsumenckich i usługi w zakresie operacji kredytowych, 
umowy kredytowe w  szczególności w  zakresie zapewnienia zgod-
ności inwestycji i działalności gospodarczej z normami dotyczącymi 
ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi, kierunkami 
zrównoważonego rozwoju, Usługi w zakresie ubezpieczenia kredy-
tów, Obsługa kart bankowych, kart płatniczych, kart kredytowych, 
kart debetowych, Wydawanie kart bankowych, kart płatniczych, 
kart kredytowych, kart debetowych, Usługi w zakresie kart stałego 
klienta wyposażonych w  funkcję płatniczą, kredytową lub debeto-
wą, Operacje bankowe, finansowe i  pieniężne on-line realizowane 
poprzez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne sieci informatycz-
ne, Informacje bankowe, finansowe i monetarne dostępne głównie 
drogą teleinformatyczną poprzez sieć informatyczną poprzez sieć 
Internet, Intranet i  ekstranet, Tworzenie kapitału i  zarządzanie tym 
kapitałem, Inwestycje finansowe związane z  zieloną gospodarką 
w  zakresie zrównoważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, 
ochrony środowiska, odpowiedzialności za  zarządzanie zasobami 
naturalnymi, Finansowanie projektów z  zakresu zielonej gospodar-
ki, zrównoważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami natural-
nymi, Usługi informacyjne i  doradztwo w  zakresie: sytuacji finan-
sowej i  zdolności finansowych przedsiębiorstw, w  szczególności 
w  zakresie struktury finansowej, kapitału, zadłużenia, wypłacalno-
ści, możliwości zadłużania, zdolności finansowania, siły finansowej 
przedsiębiorstw, Analizy, ekspertyzy, wyceny, weryfikacje i progno-
zy finansowe w  dziedzinie obsługi finansowej umów związanych 
z przedsięwzięciami w zakresie: zapewnienia zgodności z normami 
dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalny-
mi, kierunkami zrównoważonego rozwoju, dostępne głównie drogą 
teleinformatyczną poprzez sieć informatyczną poprzez sieć Internet, 
Intranet i  ekstranet, Pokrywanie wierzytelności, dostępne w  szcze-
gólności drogą teleinformatyczną, poprzez sieć informatyczną przez 
Internet, Intranet i ekstranet, Usługi doradcze, konsultacyjne i infor-
macyjne w  zakresie finansów, operacji bankowych, monetarnych, 
kredytowych, ubezpieczeniowych, Zarządzanie finansowe rachun-
kami klientów, Zarządzanie finansowe umowami factoringowymi, 
Zarządzanie finansowe wierzytelnościami handlowymi, Sponsoring 
finansowy, charytatywna zbiórka pieniędzy, finansowanie szkół, 
udzielanie stypendiów dla studentów-wszystkie te usługi związane 
z zieloną gospodarką zrównoważonego rozwoju, transformacji eko-
logicznej, ochrony środowiska, odpowiedzialności za  zarządzanie 
zasobami naturalnymi, Finansowanie projektów z  zakresu zielonej 
gospodarki, zrównoważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, 
ochrony środowiska, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, 41 Edukacja i szkolenia, instytucje edukacyjne, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, kongresów, konfe-
rencji, szkoleń, imprez charytatywnych, wszystkie te usługi związane 
z zieloną gospodarką zrównoważonego rozwoju, transformacji eko-
logicznej, ochrony środowiska, odpowiedzialne zarządzanie zasoba-
mi naturalnymi, 44 Doradztwo i  pomoc w  zakresie przestrzegania 
norm dotyczących zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, 
transformacji ekologicznej, ochrony środowiska, odpowiedzialnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi w zakresie rolnictwa .

(111) 348536 (220) 2021 06 08 (210) 529992
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas GreenUP
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i  programy kompu-
terowe do rozpoznawania śladu wodnego i węglowego w nabywa-
nych produktach i/lub świadczonych usługach, aplikacje do pobra-
nia do  użytku z  telefonami, Przenośne aplikacje, oprogramowanie 
do  przesyłania informacji o  wielkości śladu wodnego i  węglowego 
w nabywanych produktach, Aplikacje do pobrania do użytku z tele-
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fonami komórkowymi do mierzenia zawartości śladu wodnego i wę-
glowego w produktach dostępnych w obrocie, 16 Afisze, Plakaty, Ta-
blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Broszury, Kartki na zapiski, Plansze, Materiały drukowane 
w postaci ulotek i katalogów, 35 Doradztwo, konsultacje oraz dostar-
czanie informacji handlowych, w  zakresach związanych z  podażą 
i  popytem produktów spełniających kryteria dotyczące zawartości 
śladu wodnego i węglowego w oferowanych w handlu produktach 
przystosowanych do  spełnienia uwarunkowań zrównoważonego 
rozwoju, Promocja i  reklama na  rzecz przedsiębiorców oferujących 
swoje produkty opatrzone gwarancją spełniania kryteriów i  norm 
dotyczących zawartości śladu wodnego i węglowego w ofercie ryn-
kowej, 36 Sponsorowanie programów do rozpoznawania śladu wod-
nego i  węglowego w  nabywanych produktach i/lub świadczonych 
usługach, Usługi w zakresie transakcji finansowych, w szczególności 
udostępnianie bezpiecznych transakcji handlowych i  opcji płatni-
czych związanych z rozpoznawaniem śladu wodnego i węglowego 
w produktach oferowanych w obrocie rynkowym, Usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe związane z transakcjami handlowymi w obro-
cie towarami spełniającymi kryteria dopuszczalnej zawartości śladu 
wodnego i węglowego w ofercie rynkowej, Usługi informacyjne do-
tyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, 38 Zapewnianie dostępu do baz danych, Dostarczanie 
wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, Przesyłanie 
wiadomości, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Po-
średnictwo w przesyłaniu zamówień drogą elektroniczną na produk-
ty z gwarancją spełnienia kryteriów dotyczących dopuszczalnych za-
wartości śladu węglowego i wodnego, 41 Organizacja i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń i  konferencji w  dziedzinie rozpoznawania, po-
miarów i kontroli zawartości dopuszczalnego śladu wodnego i wę-
glowego w oferowanych w obrocie towarach .

(111) 348537 (220) 2021 06 14 (210) 530229
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) PYŻUK ZBIGNIEW INDYWIDUALNA PRAKTYKA 
PIELĘGNIARSKA, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODIS Centrum Podologii
(540) 

(591) granatowy, niebieski, biały, błękitny
(531) 02 .09 .19, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
29 .01 .14
(510), (511) 44 Usługi medyczne .

(111) 348538 (220) 2021 06 14 (210) 530233
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) KRYSTOSIAK GRZEGORZ BINATURAL, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiNatural
(540) 

(591) złoty, ciemnozłoty
(531) 05 .03 .13, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Aparaty medyczne, 35 Doradztwo biznesowe, 41 
Szkolenia, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi .

(111) 348539 (220) 2021 06 14 (210) 530252
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZŁOTE SPINACZE
(540) 

(531) 27 .05 .05, 20 .01 .17
(510), (511) 41 Organizacja i obsługa konkursów, Prowadzenie innych 
form działalności edukacyjnej związanej z public relations i komunika-
cją, Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, Organizacja i  prowa-
dzenie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów oraz zjazdów .

(111) 348540 (220) 2021 06 15 (210) 530278
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ADAMIAK LUBOMIR MICHAŁ, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT MANIACY
(540) 

(591) czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Odzież i  obuwie reklamowe m .in . szaliki, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, daszki do  czapek, czepki kąpielowe, ge-
try, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki . 
skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, obuwie sportowe, 35 Usłu-
gi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, orga-
nizowanie wystaw reklamowych, wynajem miejsc na  umieszczanie 
reklam, 36 Administrowanie nieruchomościami, zwłaszcza obiek-
tami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, sponsorowanie 
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i  handlowych, 
41 Informacja o edukacji i  rekreacji, kultura fizyczna, studia nagrań 
filmowych i  radiowych, usługi w zakresie poprawiania kondycji, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, organizowanie za-
wodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmo-
wanie stadionów, organizowanie wystaw z  dziedziny kultury, spor-
tu i  rekreacji, usługi opracowywania ekspertyz i  opinii w  zakresie 
sportu i  rekreacji, prowadzenie serwisu informacyjnego w  zakresie 
statystyki i  logistyki oraz historii piłkarskich zawodów sportowych, 
organizacji piłkarskich zawodów sportowych i ich wyników, obsługa 
komputerowo-informacyjna i logistyczna technikami cyfrowymi ma-
sowych zawodów sportowo-rekreacyjnych a  zwłaszcza piłkarskich 
na  potrzeby telewizji, radia oraz portalu internetowego, 42 Usługi 
w zakresie projektowania grafiki reklamowej o tematyce sportowo-
-rekreacyjnej .

(111) 348541 (220) 2021 06 16 (210) 530311
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) SZWARCZYŃSKI GERARD ARGES, Mieroszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaSpa Innovative Medical Products
(540) 

(591) fioletowy, turkusowy, granatowy
(531) 02 .09 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 25 Kostium, strój, ubranie, kombinezon, do masażu próż-
niowego .

(111) 348542 (220) 2021 06 17 (210) 530461
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BZ
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elek-
trycznym, w tym klucze dynamometryczne .

(111) 348543 (220) 2021 06 18 (210) 530475
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VINCETAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, Produk-
ty lecznicze, Wyroby medyczne, Produkty lecznicze przeznaczone 
do  leczenia chorób sercowo-naczyniowych i  mózgowo-naczy-
niowych, Farmaceutyki stosowane w  chorobach układu krążenia, 
Wyroby medyczne w  postaci substancji lub połączenia substancji 
stosowane w  zaburzeniach krążenia, Preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, Pro-
dukty lecznicze w  postaci tabletek, Produkty lecznicze w  postaci 
kapsułek .

(111) 348544 (220) 2021 06 18 (210) 530490
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) SIMPLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) simpliance
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowa-
nie szkoleniowe, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do intranetu, Oprogramowanie do zarządzania danymi, 
35 Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie zatrudnienia dotyczące personelu 
zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi doradcze związane 
z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze związane z elektronicz-
nym przetwarzaniem danych, Audyt przedsiębiorstw, Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i  prze-
twarzania danych, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Doradz-
two dotyczące zatrudnienia, 41 Szkolenia w  zakresie przetwarza-
nia danych, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia związane z  przetwarzaniem danych, Usługi szkoleniowe 
związane z  przetwarzaniem danych, Usługi edukacyjne związane 
z  przetwarzaniem danych, Usługi edukacyjne dotyczące technolo-
gii informacyjnej, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowa-
nie i  opracowywanie oprogramowania do  elektronicznych baz da-
nych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 348545 (220) 2021 06 18 (210) 530495
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNIWERSYTECKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE „VESALIUS”

(510), (511) 16 Publikacje naukowo dydaktyczne: książki, skrypty dla 
studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo 
techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, em-
blematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier 
listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do  na-
uczania .

(111) 348546 (220) 2021 06 18 (210) 530496
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) BIEL SZYMON, Piekary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVB
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające urządze-
nia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice do  pojazdów 
lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, urządzenia i  kable 
do  zastosowania w  elektryce, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia i  przecho-
wywania energii elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do  samochodów elektrycznych, Ładowarki do  rowerów elektrycz-
nych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable do  ładowania, 
Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne baterie elektryczne, 
Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, Elektryczne gniazda wtycz-
kowe, Panele do  rozdziału energii elektrycznej, Panele dotykowe, 
Elektroniczne wyświetlacze reklam, Panele wyświetlające elektro-
niczne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania 
położenia, Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumen-
ty monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii foto-
woltaicznej  .

(111) 348547 (220) 2021 06 18 (210) 530497
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) BIEL SZYMON, Piekary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER MOUNTAIN
(540) 

(531) 27 .05 .01, 06 .01 .02, 06 .01 .04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające urządze-
nia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice do  pojazdów 
lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, urządzenia i  kable 
do  zastosowania w  elektryce, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia i  przecho-
wywania energii elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do  samochodów elektrycznych, Ładowarki do  rowerów elektrycz-
nych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable do  ładowania, 
Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne baterie elektryczne, 
Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, Elektryczne gniazda wtycz-
kowe, Panele do  rozdziału energii elektrycznej, Panele dotykowe, 
Elektroniczne wyświetlacze reklam, Panele wyświetlające elektro-
niczne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania 
położenia, Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumen-
ty monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii foto-
woltaicznej  .

(111) 348548 (220) 2021 06 18 (210) 530498
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) BIEL SZYMON, Piekary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILVER MOUNTAIN
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające urządze-
nia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice do  pojazdów 
lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, urządzenia i  kable 
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do  zastosowania w  elektryce, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i  urządzenia do  gromadzenia i  przecho-
wywania energii elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do  samochodów elektrycznych, Ładowarki do  rowerów elektrycz-
nych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable do  ładowania, 
Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne baterie elektryczne, 
Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, Elektryczne gniazda wtycz-
kowe, Panele do  rozdziału energii elektrycznej, Panele dotykowe, 
Elektroniczne wyświetlacze reklam, Panele wyświetlające elektro-
niczne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania 
położenia, Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumen-
ty monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii foto-
woltaicznej  .

(111) 348549 (220) 2021 06 18 (210) 530524
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) TECNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tecna
(510), (511) 35 Audyt, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, 37 Instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, 41 Szkolenia w zakresie organizowania i pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych, 42 Analizy systemów kompu-
terowych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Doradztwo 
w  sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w  zakresie opro-
gramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania kompute-
rowego, Komputerowe odzyskiwanie danych, Programowanie kom-
puterowe, Projektowanie systemów komputerowych, Wypożyczanie 
komputerów, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kon-
trola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie serwerów jako hosting, Tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowanie i udostępnia-
nie zasobów serwerów w sieci komputerowej .

(111) 348550 (220) 2021 06 18 (210) 530525
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) TECNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N tecna
(540) 

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Audyt, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, 37 Instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, 41 Szkolenia w zakresie organizowania i pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych, 42 Analizy systemów kompu-
terowych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Doradztwo 
w  sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w  zakresie opro-
gramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania kompute-
rowego, Komputerowe odzyskiwanie danych, Programowanie kom-
puterowe, Projektowanie systemów komputerowych, Wypożyczanie 
komputerów, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kon-
trola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie serwerów jako hosting, Tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowanie i udostępnia-
nie zasobów serwerów w sieci komputerowej .

(111) 348551 (220) 2021 06 21 (210) 530585
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) IWAN RAFAŁ PPHU GOLD, Masłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁOMIASTECZKOWA
(540) 

(531) 08 .07 .04, 08 .01 .06, 24 .09 .07, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Pizzerie, restauracje, bary, kawiarnie .

(111) 348552 (220) 2021 06 21 (210) 530623
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĄDŹ GÓRĄ
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, woda mineralna, woda źró-
dlana, woda niegazowana, woda gazowana .

(111) 348553 (220) 2021 06 23 (210) 530634
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 19
(732) GO DENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go!dently
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 24 .17 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i  nauczanie w  dziedzi-
nie medycyny, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i  ich  leczenia, Szkolenia w  zakresie reklamy, Szkolenia 
w  zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia z  zakresu stosun-
ków pomiędzy pracodawcami i  pracownikami, Szkolenia związane 
z finansami, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego .

(111) 348554 (220) 2021 06 23 (210) 530711
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 19
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(732) RESCULINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RescuLine
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .02 .07, 26 .13 .25, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: wysterylizowa-
ne opatrunki, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-
tory, bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże uciskowe [opatrunki], 
opatrunki do  ran, gaza opatrunkowa, bandaże opatrunkowe, gazy 
do  stosowania jako opatrunki, środki opatrunkowe pierwszej po-
mocy, materiały opatrunkowe do ran, materiały do podtrzymywania 
opatrunków, antyseptyczne opatrunki w  płynie, płynne opatrunki 
w  sprayu, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki na  oparzenia, 
kompresy do  stosowania jako opatrunki, płynne opatrunki do  ran 
skóry, medyczne i  chirurgiczne materiały opatrunkowe, bandaże 
higieniczne, apteczki przenośne z wyposażeniem, bandaże do jamy 
ustnej, bandaże chirurgiczne, środki oczyszczające, bandaże do ran 
skóry, kompresy, gazy do celów medycznych, okłady, plastry, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki do leczenia oparzeń, apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, środki do sterylizacji, środki bakte-
riobójcze, środki odkażające, przenośne apteczki pierwszej pomocy, 
symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], oprogramowanie 
rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, oprogramowanie 
komputerowe związane z dziedziną medyczną, stymulator serca, to-
mografy do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, 
urządzenia do  sztucznego oddychania, urządzenia do  reanimacji, 
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia i instru-
menty medyczne, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, 
urządzenia wentylacyjne do  sztucznego oddychania, urządzenia 
do wentylacji pacjentów, inhalatory tlenowe do celów terapeutycz-
nych, inhalatory tlenowe do celów medycznych, aparatura medycz-
na wspomagająca szczepienia, aparatura do radioterapii, aparatura 
do  leczenia dolegliwości płucnych, maski krtaniowe, laryngoskopy, 
chirurgiczne maski oddechowe, urządzenia monitorujące oddech 
[medyczne], respiratory do  sztucznego oddychania, nosze używa-
ne w karetkach pogotowia, maski do sztucznego oddychania, fute-
rały na  instrumenty medyczne, defibrylatory, elektrody do  użytku 
medycznego, elektrokardiografy, przyrządy diagnostyczne krąże-
niowo-oddechowe, do  terapii oddechowej, urządzenia do  monito-
rowania krwi [do celów medycznych], przyrządy do monitorowania 
pacjentów, resuscytatory, maski medyczne, maski do  resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, koncentratory tlenu do  zastosowań me-
dycznych, maski z tlenem do użytku medycznego, maski oddechowe 
do celów medycznych, urządzenia monitorujące pracę serca, ciśnie-
niomierze, pulsoksymetry, elektrody do  zewnętrznych defibrylato-
rów, elektrody do defibrylacji (sercowej), urządzenia do defibrylacji 
serca, defibrylatory zewnętrzne, respiratory do celów medycznych, 
urządzenia do  monitorowania znaków życia, ortopedyczne opa-
trunki uciskowe, szczypce do opatrunków [do użytku chirurgiczne-
go], bandaże elastyczne (opaski elastyczne), opaski podtrzymujące 
[bandaże], wkłucia centralne, pompy infuzyjne, urządzenia do infuzji 
do celów leczniczych, dożylne pompki infuzyjne do celów medycz-
nych, urządzenia do płukania do celów leczniczych, koce do celów 
medycznych, bandaże stabilizujące do celów medycznych, kołnierze 
ortopedyczne, szyny ortopedyczne, szyny do  celów medycznych, 
szyny unieruchamiające do celów medycznych, materace do celów 
medycznych, nosze medyczne, pasy do  celów medycznych, lam-
py UV do  stosowania w  medycynie, lampy na  podczerwień do  ce-
lów medycznych, meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt 
do  przenoszenia pacjentów, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 
aparaty do  ochrony słuchu, ultradźwiękowa aparatura medyczna, 
ultradźwiękowe przyrządy do  czyszczenia do  użytku medycznego, 
ochronne maski do oddychania do użytku medycznego, urządzenia 
do  sterylizacji, dezynfekcji i  odkażania, stazy uciskowe, odzież, na-
krycia głowy i  obuwie dla personelu medycznego i  pacjentów, 41 
Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie w  dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kur-

sów medycznych, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, Usługi 
edukacyjne z zakresu medycyny, Doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, Usługi edukacyjne w  zakresie pierwszej pomocy, Usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy .

(111) 348555 (220) 2021 06 21 (210) 530633
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
(732) OHAIR WARDĘGA DZIURŁAJ SPÓŁKA JAWNA, Ostrzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!Hair
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .01, 24 .17 .04
(510), (511) 3 Preparaty do  włosów, Klej do  peruk, Kleje do  przy-
mocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki, Lakier do  celów ko-
smetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nie lecznicze kuracje 
do skóry głowy, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycy-
nowy do celów kosmetycznych, Olejek z wyciągiem z owoców amla 
do  celów kosmetycznych, Olejki do  celów kosmetycznych, Henna 
[barwnik kosmetyczny] henna w proszku, Kleje do celów kosmetycz-
nych, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Szampony, Szampony 
koloryzujące, Suche szampony, Szampony nielecznicze, Szampony 
do  włosów, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony zmiękczające, 
Szampony w kostkach, Szampony do ciała, Szampony dla niemowląt, 
Szampony do użytku osobistego, Szampony z odżywką do włosów, 
Szampony przeciwłupieżowe, nie  do  celów leczniczych, Odżywki 
pielęgnacyjne do włosów, Odżywki nawilżające do włosów, Odżyw-
ki do włosów w kostce, Odżywki do włosów dla niemowląt, Balsam 
do włosów, Brylantyna, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosme-
tyki do  włosów, Kremy do  pielęgnacji włosów, Kremy do  utrwala-
nia fryzury, Kremy do  włosów, Kremy ochronne do  włosów, Lakier 
do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Neu-
tralizatory do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Odżywki do skó-
ry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek do układania 
włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olejki do odżywiania włosów, 
Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Pasta do stylizacji włosów, 
Pianka do stylizacji, Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, 
Pianki ochronne do włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosme-
tycznego], Pomady do  celów kosmetycznych, Pomady do  włosów, 
Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji 
włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do kuracji włosów, 
Preparaty do  neutralizacji włosów, Preparaty do  ochrony włosów 
przed słońcem, Preparaty do ondulacji na zimno, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, nie do celów medycznych, Preparaty do prostowania 
włosów, Preparaty do  rozjaśniania włosów, Preparaty do  układania 
włosów, Płukanki do  włosów [szampon z  odżywką], Pudry do  wło-
sów, Proszek do  mycia włosów, Produkty utrwalające do  włosów, 
Serum do  pielęgnacji włosów, Serum do  układania włosów, Środki 
do nawilżania włosów, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, 
Woda utleniona do  włosów, Tonik do  włosów [nieleczniczy], Woski 
do układania włosów, Żele do stylizacji włosów, Żele do utrwalania 
fryzury, Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania wło-
sów, 10 Włosy (Sztuczne), Protezy i  sztuczne implanty, 26 Arkusze 
folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, Czepki do farbo-
wania włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Elastyczne wstąż-
ki do  włosów, Elektryczne wałki do  włosów, Folie do  koloryzacji 
włosów, Frotki do włosów, Gumka do związywania włosów, Klamry 
do włosów, Kokardy do włosów, Kokardy papierowe [ozdoby do wło-
sów], Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, Kosmyki włosów, Ludzkie 
włosy, Ozdoby do  włosów w  formie grzebieni, Ozdoby do  włosów 
w  postaci opasek do  zawijania włosów, Paski z  tworzyw sztucz-
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nych do użytku przy robieniu pasemek, Paski z tworzyw sztucznych 
do użytku w koloryzacji włosów, Peruki, Piankowe wałki do włosów, 
Przepaski do  włosów, Siatki na  włosy, Spinki [klamerki] do  włosów, 
Spinki do kręcenia włosów, Spinki do włosów, Spinki zatrzaskowe [ak-
cesoria do włosów], Sploty włosów, Sprężynki do włosów [akcesoria 
do włosów], Syntetyczne treski, Szpilki do włosów, Szpilki i wsuwki 
do  włosów, Taśma do  mocowania peruk, Taśma do  mocowania tu-
pecika do głowy, Wałki do włosów, Wałki do włosów, elektryczne lub 
nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wstążeczki papierowe 
[ozdoby do włosów], Wstążki do włosów, Wsuwki do kręcenia wło-
sów, Wsuwki do  układania włosów w  fale, Włosy do  przedłużania, 
Włosy syntetyczne, Włókna do  użytku jako zamienniki włosów, 44 
Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo świadczone za pośrednic-
twem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, Fryzjerstwo, 
Kuracje do włosów, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Salony fryzjerskie, Pielęgnacja urody 
dla ludzi, Salony piękności, Udzielanie informacji w dziedzinie styli-
zacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów 
piękności, Ścinanie włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi far-
bowania rzęs, Usługi farbowania brwi, Usługi kręcenia włosów, Usłu-
gi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi prostowania włosów, 
Usługi przedłużania rzęs, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi trwałej 
ondulacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, Zabiegi kosmetyczne dla włosów .

(111) 348556 (220) 2021 06 23 (210) 530714
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 19
(732) NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bardzo Buona
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 
29 .01 .13
(510), (511) 29 Anchois, nieżywe, Bekon, Biały ser z  chudego mleka 
[quark], Preparaty do produkcji bulionu, Cassoulet, Chipsy ziemnia-
czane, Confity z kaczki, Dżem imbirowy, Dżemy, Falafel, Fasolka kon-
serwowa, Filety rybne, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, 
Jadalne suszone kwiaty, Jogurty, Karczochy konserwowe, Kefir [napój 
mleczny], Koktajle mleczne, Koncentraty na bazie warzyw przezna-
czone do  gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kotlety sojowe, Kotlety 
z tofu, Marmolada, Masło, Mleczne produkty, Napoje na bazie mleka 
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie 
mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Olej z oliwek jadalny, Olej spożywczy, Oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, Oliwki konserwowane, Papryka konserwowa, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pa-
sty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na  bazie owoców, 
Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Ser twarogo-
wy, Soczewica konserwowana, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Trufle konserwowane, Tuńczyk nieżywy, Warzywa 
gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w puszkach, Wieprzowina, Wywar, bulion, Zupy, 
30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chru-

piące ciasta z kremem (Profiterole), Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto 
w proszku, Crème brûlée [przypalony krem], Croissant [rogaliki z cia-
sta francuskiego], Cukier, Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czeko-
lad pitna, Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, Dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Gotowe potrawy na  ba-
zie makaronu, Goździki [przyprawa], Grzanki, Herbata, Herbatniki 
petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir [przyprawa], Jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], Kapary, Kapsułki z  kawą, Kasza kukurydziana, 
Kasze spożywcze, Kawa, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus 
[kasza], Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, Lody, Makaron nitki, 
Makaron rurki, Makarony, Marynaty, Mąka, Mąka pszenna, Mieszanki 
ciasta, Mięsne sosy, Miód, Napoje na  bazie rumianku, Nielecznicze 
napoje na  bazie herbaty, Nugat, Ocet, Pesto[sos], Pieprz, Pieroż-
ki na  bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Pralinki, Przekąski na  bazie 
zbóż, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy,marynaty), Puddin-
gi, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sorbety [lody], Sosy [przyprawy], Sosy 
do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, 
Sól kuchenna, Spaghetti, Suchary, Syropy i melasa, Szafran [przypra-
wa], Tarty (z owocami), Tortille, Wanilia [aromat], Wyroby cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, Zboża, Ziele angielskie, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Kwiaty suszone 
do dekoracji, Wytłoki z owoców, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley 
Wine [piwo], Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje bezalko-
holowe, Napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napój imbirowy, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bez-
alkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Sok pomidorowy [napój], Soki, Soki 
warzywne [napoje], Syrop do  lemoniady, Syrop do  napojów, Woda 
[napoje], Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], 33 Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Anyżówka [likier], Aperitify, Cydr, De-
stylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na  bazie zbóż, 
Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, Wino .

(111) 348557 (220) 2021 06 23 (210) 530715
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 19
(732) NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BardzoBuona
(510), (511) 29 Anchois, nieżywe, Bekon, Biały ser z  chudego mleka 
[quark], Preparaty do produkcji bulionu, Cassoulet, Chipsy ziemnia-
czane, Confity z kaczki, Dżem imbirowy, Dżemy, Falafel, Fasolka kon-
serwowa, Filety rybne, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, 
Jadalne suszone kwiaty, Jogurty, Karczochy konserwowe, Kefir [napój 
mleczny], Koktajle mleczne, Koncentraty na bazie warzyw przezna-
czone do  gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kotlety sojowe, Kotlety 
z tofu, Marmolada, Masło, Mleczne produkty, Napoje na bazie mleka 
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie 
mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Olej z oliwek jadalny, Olej spożywczy, Oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, Oliwki konserwowane, Papryka konserwowa, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pa-
sty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na  bazie owoców, 
Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Ser twarogo-
wy, Soczewica konserwowana, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Trufle konserwowane, Tuńczyk nieżywy, Warzywa 
gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w puszkach, Wieprzowina, Wywar, bulion, Zupy, 
30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chru-
piące ciasta z kremem (Profiterole), Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto 
w proszku, Crème brûlée [przypalony krem], Croissant [rogaliki z cia-
sta francuskiego], Cukier, Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czeko-
lad pitna, Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, Dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Gotowe potrawy na  ba-
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zie makaronu, Goździki [przyprawa], Grzanki, Herbata, Herbatniki 
petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir [przyprawa], Jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], Kapary, Kapsułki z  kawą, Kasza kukurydziana, 
Kasze spożywcze, Kawa, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus 
[kasza], Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, Lody, Makaron nitki, 
Makaron rurki, Makarony, Marynaty, Mąka, Mąka pszenna, Mieszanki 
ciasta, Mięsne sosy, Miód, Napoje na  bazie rumianku, Nielecznicze 
napoje na  bazie herbaty, Nugat, Ocet, Pesto[sos], Pieprz, Pieroż-
ki na  bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Pralinki, Przekąski na  bazie 
zbóż, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy,marynaty), Puddin-
gi, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sorbety [lody], Sosy [przyprawy], Sosy 
do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, 
Sól kuchenna, Spaghetti, Suchary, Syropy i melasa, Szafran [przypra-
wa], Tarty (z owocami), Tortille, Wanilia [aromat], Wyroby cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, Zboża, Ziele angielskie, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Kwiaty suszone 
do dekoracji, Wytłoki z owoców, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley 
Wine [piwo], Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje bezalko-
holowe, Napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napój imbirowy, 
Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary, bezal-
koholowe, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok-) [napój], Soki, Soki 
warzywne [napoje], Syrop do  lemoniady, Syrop do  napojów, Woda 
[napoje], Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], 33 Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Anyżówka [likier], Aperitify, Cydr, De-
stylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na  bazie zbóż, 
Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, Wino .

(111) 348558 (220) 2021 06 23 (210) 530750
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 19
(732) DUDZIŃSKI MAREK FORTIS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOTA
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17, 03 .06 .25, 24 .09 .02, 24 .09 .09, 29 .01 .12, 
09 .01 .05
(510), (511) 18 Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Aktówki na dokumen-
ty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wy-
konane ze  skóry, Aktówki [wyroby skórzane], Aktówki [wyroby 
ze  skóry], Artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż, Bagaż na  kół-
kach, Bagaże podróżne, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Dy-
plomatki, Elastyczne torby na odzież, Etui do kart kredytowych, Etui, 
futerały na  dokumenty, Etui na  banknoty, Etui na  bilety okresowe, 
Etui na karty kredytowe, Portfele na karty kredytowe, Etui na karty 
kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji skó-
ry, Etui na  karty [portfele], Etui na  karty [wyroby skórzane], Etui 
na klucze, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji 
skóry, Etui na  krawaty, Etui na  pieluchy, Etui na  prawo jazdy, Etui 
na wizytówki, Etui na wizytówki w postaci portfeli, Etui z imitacji skó-
ry, Etykiety na bagaż z kauczuku, Futerały przenośne na dokumenty, 
Futerały w postaci etui na klucze, Kopertówki, Kopertówki [małe to-
rebki], Koperty ze  skóry do  pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki 
bez wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki nie-
wyposażone, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kosme-
tyczki sprzedawane bez zawartości, Kuferki kosmetyczne, Kuferki 
na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wypo-
sażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 
Kufry bagażowe, Kufry i torby podróżne, Kufry i walizki, Kufry podróż-
ne, Małe damskie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, 

Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Me-
talowe etykiety na bagaż, Niewielkie torby podróżne, Paski do tore-
bek na ramię, Paski do portmonetek, Pasy do bagażu, Plecaki, plecaki 
[małe], Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Ple-
caki uczniowskie, Plecaki wycieczkowe, Płócienne torby na zakupy, 
Podróżne kufry, podróżne torby, Podróżne torby na garderobę wyko-
nane ze  skóry, Podróżne torby na  ubranie, Pojemniki na  klucze 
ze skóry i skóry wyprawionej, Pojemniki na monety, pojemniki na wi-
zytówki, Pokrowce do  garniturów, Pokrowce na  bagaż, Pokrowce 
na klucze, Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Port-
fele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kre-
dytowe, Portfele na  karty wizytowe, Portfele na  kostkę, Portfele 
na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, 
Portfele wraz z etui na karty, Portfele z przegródkami na karty, Port-
monetki, Portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, Portmo-
netki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Saszetki biodrowe, Sa-
szetki męskie, Składane teczki, Skórzane pasy na  ramię, Skórzane 
portfele na  karty kredytowe, Skórzane torby na  zakupy, Skórzane 
torebki, Skórzane walizki podróżne, Specjalne futerały do noszenia 
składanych lasek, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki konferencyjne, Tecz-
ki na dokumenty, Teczki ze skóry, Torby, Torby alpinistycznej, Torby 
biwakowe, Torby do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na buty, 
Torby na  garnitur, Torby na  garnitury, koszule i  sukienki, Torby 
na książki, Torby na obuwie, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby 
na zakupy, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby 
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łej objętości, Torby podróżne [podręczne], Torby podróżne wykona-
ne ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróż-
ne [wyroby skórzane], Torby uniwersalne, Torebki, Torebki damskie, 
Torebki do ręki, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, Wali-
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na kółkach, Walizki na pobyt jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki 
skórzane, Walizki podróżne [podręczne], Walizki z kółkami, Walizy, 25 
Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakry-
cia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki 
damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty 
[odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież co-
dzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież 
futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, we-
lony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczo-
rowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, 
Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki 
[odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Ga-
bardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez 
rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież 
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Let-
nie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams jako 
chińskie sukienki, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Dam-
skie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszu-
le, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Ko-
szulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie ko-
szule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawa-
mi, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okry-
cia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzi-
kami z  przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórza-
ne, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], 
Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy 
[alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy 
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, Garnitury typu 
zoot suit [z  workowatymi spodniami i  długą, szeroką w  ramionach 
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpi-
nane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez 
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rękawów, Swetry z  półgolfem, Swetry z  okrągłym wykończeniem 
przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, 
Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samocho-
du], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurt-
ki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dreso-
we, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, 
Kurtki bluzy, grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki 
dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Cie-
płe kurtki robocze, Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzę-
dowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z  kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki 
na  głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, 
Czapki dziane, Czapki z  pomponem, Czapki bez daszków, Czapki 
z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, kapelusze prze-
ciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze 
słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelu-
sze, Szale-tuby, Chusty, szale na  głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe 
szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tyl-
ko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, Skarpetki, Bielizna, Halki [bielizna], 
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ska bielizna jednoczęściowa, Pasy elastyczne wyszczuplające [bieli-
zna], Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bielizna damska 
typu body, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista 
z dzianiny, Bielizna osobista i nocna, Połączenie koszulki z majtkami 
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niak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań 
[odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], 
Ocieplacze na  ręce [odzież], Odzież z  imitacji skóry, Odzież w  stylu 
sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzie-
żowe ze  spodenkami, Odzież męska, damska i  dziecięca, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Su-
kienki skórzane, Cheongsams jako chińskie sukienki, Luźne sukienki 
ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule spor-
towe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, 
Koszule z  dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z  golfem, 
Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Ko-
szulki z  krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na  koszule 
nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-
-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice 
golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, taśmy do spodni, 
Spodnie pumpy [alladynki, Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódni-
cą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan 

[bryczesy], Męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, 
Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, 
Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, 
Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciw-
deszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z  bawełny, Krótkie płaszcze 
[do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżin-
sowego, Kurtki, Kurtki skórzane, kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, kurtki 
narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki 
wierzchnie, Kurtki dwustronne, kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krót-
kie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez 
rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki 
do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Apaszki [chustki], chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki 
bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez dasz-
ków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Ka-
pelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, 
Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Mod-
ne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kasz-
mirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, 
Szale[tylko z  trykotu], Szale i  chusty na  głowę, Szaliki do  zawijania 
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki 
dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do  użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Aktówki, Aktówki, dyplo-
matki, Aktówki na  dokumenty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane 
z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skórza-
ne], Aktówki [wyroby ze  skóry], Artykuły podróżne [walizki, torby], 
Bagaż, Bagaż na  kółkach, Bagaże podróżne, Duże torby podróżne 
ze  sztywnej skóry, Dyplomatki, Elastyczne torby na  odzież, Etui 
do kart kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, 
Etui na  bilety okresowe, Etui na  karty kredytowe, Portfele na  karty 
kredytowe, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty 
kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty [portfele], Etui na karty [wy-
roby skórzane], Etui na klucze, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui 
na  klucze z  imitacji skóry, Etui na  krawaty, Etui na  pieluchy, Etui 
na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui na wizytówki w postaci port-
feli, Etui z imitacji skóry, Etykiety na bagaż z kauczuku, Futerały prze-
nośne na dokumenty, Futerały w postaci etui na klucze, Kopertówki, 
Kopertówki [małe torebki], Koperty ze skóry do pakowania, Kosme-
tyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki niewyposażone, 
Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kosmetyczki sprzeda-
wane bez zawartości, Kuferki kosmetyczne, Kuferki na  kosmetyki 
[puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki 
na  przybory do  makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki 
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kufry baga-
żowe, Kufry i  torby podróżne, Kufry i walizki, Kufry podróżne, Małe 
damskie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe 
torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Metalo-
we etykiety na bagaż, Niewielkie torby podróżne, Paski do torebek 
na  ramię, Paski do  portmonetek, Pasy do  bagażu, Plecaki, Plecaki 
[małe], Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Ple-
caki uczniowskie, Plecaki wycieczkowe, Płócienne torby na zakupy, 
Podróżne kufry, Podróżne torby, Podróżne torby na garderobę wyko-
nane ze  skóry, Podróżne torby na  ubranie, Pojemniki na  klucze 
ze skóry i skóry wyprawionej, Pojemniki na monety, Pojemniki na wi-
zytówki, Pokrowce do  garniturów, Pokrowce na  bagaż, Pokrowce 
na klucze, Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Port-
fele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kre-
dytowe, Portfele na  karty wizytowe, Portfele na  kostkę, Portfele 
na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, 
Portfele wraz z etui na karty, Portfele z przegródkami na karty, Port-
monetki, Portmonetki nie wykonane z metali szlachetnych, Portmo-
netki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Saszetki biodrowe, Sa-
szetki męskie, Składane teczki, Skórzane pasy na  ramię, Skórzane 
portfele na  karty kredytowe, Skórzane torby na  zakupy, Skórzane 
torebki, Skórzane walizki podróżne, Specjalne futerały do noszenia 
składanych lasek, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki konferencyjne, Tecz-
ki na dokumenty, Teczki ze skóry, Torby, Torby alpinistyczne, Torby 
biwakowe, Torby do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na buty, 
Torby na  garnitur, Torby na  garnitury, Koszule i  sukienki, Torby 
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na książki, Torby na obuwie, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby 
na zakupy, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby 
podróżne na buty, Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne o ma-
łej objętości, Torby podróżne [podręczne], Torby podróżne wykona-
ne ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróż-
ne [wyroby skórzane], Torby uniwersalne, Torebki, Torebki damskie, 
Torebki do ręki, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, Wali-
zeczki, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki na  dokumenty, Walizki 
na kółkach, Walizki na pobyt jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki 
skórzane, Walizki podróżne [podręczne], Walizki z  kółkami, Walizy, 
Skarpetki, Bielizna, Halki [bielizna], Bielizna termoaktywna, Bielizna 
damska, Damska bielizna, Gorsety [bielizna], Body [bielizna], Bielizna 
nocna, Bielizna osobista, Bielizna jednorazowa, Bielizna ciążowa, 
Długa bielizna, Bielizna funkcjonalna, Gorsety [bielizna damska], Bie-
lizna dla kobiet, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna [część garderoby], 
Bielizna dla niemowląt, Ciążowa bielizna nocna, Bokserki damskie 
[bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Męska bielizna jednoczęściowa, 
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Bielizna wyszczuplająca-
[wyroby gorseciarskie], Bielizna damska typu body, Bielizna osobista 
[część garderoby], Bielizna osobista z  dzianiny, Bielizna osobista 
i nocna, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Jednoczę-
ściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Bluzy z kap-
turem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Biustonosze .
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sieci światłowodowych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z  globalną siecią komputerową, Usługi trasowania i  podłączania 
do  sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu do  globalnych 
sieci komputerowych, 41 Edukacja, Informacja o edukacji, Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kształcenie praktycz-
ne [pokazy], Nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie 
know-how [szkolenia], Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
42 Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Badania 
naukowe, Badania techniczne, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowe-
go, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie sys-
temów komputerowych w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie 
systemów komputerowych w  celu wykrywania nieautoryzowane-
go dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Usługi doradcze 
w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, 45 Usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych .

(111) 348560 (220) 2021 06 24 (210) 530795
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA VITAL CENTRUM
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 24 .13 .22, 27 .05 .01, 01 .15 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Organizowanie i  prowadzenie aptek ogólnodostęp-
nych, w  których realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznych z wyłączeniem pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do perfumowania lub upiększa-
nia, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i  chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w  medycynie, 
produktów biobójczych, Organizowanie i prowadzenie apteki inter-
netowej, w której realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, suplementów diety, produktów kosmetyczny-
mi z  wyłączeniem produktów leczniczych przeznaczonych do  per-
fumowania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stoso-
wanych w medycynie, produktów biobójczych, 44 Usługi w zakresie 
wykonywania leków recepturowych na zamówienie .

(111) 348561 (220) 2020 01 14 (210) 509007
(151) 2021 11 25 (441) 2020 07 20
(732) BEDNARZ GRZEGORZ WIRE SOLUTIONS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTONS
(540) 

(531) 01 .15 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 7 maszyny do  wytwarzania narzędzi i  obrabiarki (na-
rzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach 
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa-
nych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie innym 
niż ręczny, inkubatory do  jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia 
i  przyrządy ręczne (o  napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, wi-
delce, i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia 
i  przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, 
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urzą-
dzenia do gaszenia ognia .
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(111) 348562 (220) 2021 05 05 (210) 528434
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT GYM&FITNESS
(540) 

(591) czerwony, niebieski, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 Gry i  zabawki, Artykuły sportowe i  gimnastyczne, 
Ozdoby choinkowe, Trampoliny, Sprzęt fitness typu: stacjonarne ro-
wery treningowe, atlasy do ćwiczeń, orbitreki, bieżnie, ławki do ćwi-
czeń, drążki do podciągania, hantle, steppery .

(111) 348563 (220) 2021 06 02 (210) 529752
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dla ucznia
(540) 

(591) niebieski, żółty, czarny
(531) 26 .13 .25, 26 .01 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały 
do  pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Eduka-
cyjne aplikacje mobilne, 16 Materiały edukacyjne i  instruktażowe, 
Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki edukacyjne, 
Karty pracy, Lekcje drukowane, Zeszyty ćwiczeń, 41 Usługi edukacyj-
ne, Usługi edukacyjne on-line, Usługi nauki na odległość świadczo-
ne online, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie drogą elektroniczną materiałów edukacyjnych i  szkoleniowych, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line [niepobieralnych], 
Zapewnianie dostępu do materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
on-line za  pośrednictwem stron internetowych, Udzielanie konsul-
tacji i  porad z  zakresu edukacji i  nauczania, Udzielanie konsultacji 
i porad on-line z zakresu edukacji i nauczania, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów dotyczących edukacji i nauczania, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów on-line dotyczących edukacji i nauczania, 42 Udostęp-
nianie online oprogramowania edukacyjnego nie  do  pobrania, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 348564 (220) 2021 07 02 (210) 531043
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Sheraton International IP, LLC, Stamford (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & More BY SHERATON
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .25
(510), (511) 43 Usługi restauracji, kateringowe, barów i barów koktaj-
lowych, Usługi w zakresie sprzedaży żywności i napojów na wynos, 

mianowicie restauracje samoobsługowe, restauracje na wynos i bary 
przekąskowe, Usługi kafeterii .

(111) 348565 (220) 2021 07 07 (210) 531264
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 16
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERRIDIUM chela +
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła leczni-
cze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane .

(111) 348566 (220) 2021 07 14 (210) 531515
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STELLA
(510), (511) 11 Znicze i  świece elektryczne, wkłady do  zniczy elek-
tryczne, latarki, lampiony .

(111) 348567 (220) 2021 07 14 (210) 531548
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) KRÓL ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fridee
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 18 .03 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów wod-
nych, Silniki elektryczne i  silniki do  modeli pojazdów, statków po-
wietrznych i  łodzi, Elektroniczne układy sterowania do silników, 12 
Jednoosobowe jednostki pływające, Pojazdy napędzane elektrycz-
nie, Śruby napędowe do  pojazdów, 28 Artykuły i  sprzęt sportowy, 
Artykuły sportowe, Akcesoria unoszące się na wodzie do celów re-
kreacyjnych, Deski do pływania, Deski do pływania do celów rekre-
acyjnych, Deski surfingowe, Deski do uprawiania sportów wodnych .

(111) 348568 (220) 2020 10 14 (210) 519445
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bread Morning
(540) 

(591) czarny
(531) 29 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski jako: bagietki z na-
dzieniem, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki nadziewane, bułki 
z  nadzieniem, ciasta [słodkie lub słone], ciasta zawierające mięso, 
ciastka owsiane, ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, 
ciasto kruche z szynką, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki 
kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe pizze, gotowe 
posiłki w formie pizzy, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, ka-
napki tostowe opiekane, kanapki z  mięsem, kanapki z  kurczakiem, 
kanapki z indykiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierają-
ce mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, koreczki, kanapecz-
ki, miękkie precle, mięso w cieście [gotowe], mięso zapiekane w cie-
ście, nadziewany chleb, nadziewane kanapki, opiekane kanapki 
z serem i z szynką, pizza, pizze [gotowe], pizze bezglutenowe, precel-
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ki, przekąski na  bazie pszenicy, przekąski na  bazie zbóż, przekąski 
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składają-
ce się głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, przekąski składające się głównie ze  zboża, przekąski słone 
na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, prze-
kąski wieloziarniste, przekąski wykonane z  mąki razowej, przekąski 
wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z pszenicy, przeką-
ski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszko-
wanych sucharów, przekąski wytwarzane z  produktów zbożowych, 
przekąski z  ekstrudowanej pszenicy, przekąski z  produktów zbożo-
wych, przekąski zbożowe o  smaku sera, sandwicze, solone wyroby 
piekarnicze, spody do pizzy, spody z ciasta do pizzy, świeża pizza, to-
stowe opiekane kanapki z  serem, tosty francuskie, tortille, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze skła-
dające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i ryba-
mi, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery jako: chleb, ba-
beczki, babeczki (ciasto) płaskie, bagietki, bułeczki, bułeczki chrupkie, 
bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z  dżemem, bułka tarta, 
bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, bułki z na-
dzieniem, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, 
chleb czosnkowy, chleb i bułki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb 
razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb wielozbożo-
wy, chleb z  przyprawami, chleb z  rodzynkami, chleb z  ziarnami soi, 
chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane, ciastka na bazie 
drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, cienkie paluszki chle-
bowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, duńskie bułki, duże miękkie 
bułki, grube paluszki chlebowe, grzanki, grzanki [sucharki], herbatniki 
owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebulą 
lub serem, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], miąższ chleba, 
miękkie bułeczki, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, paluszki 
chlebowe, pieczywo owocowe, podpłomyki na  bazie ziemniaków, 
przekąski z pieczywa chrupkiego, pumpernikiel, słodkie bułeczki, su-
charki, suchary, suchary holenderskie, świeży chleb, tosty, tosty 
z chleba, ciasta, tarty, ciasteczka, bezy, brioszki (drożdżowe bułeczki), 
brownie [ciastka czekoladowe], bułeczki chrupkie, bułeczki z  kre-
mem, bułeczki z  rodzynkami z  mleczną czekoladą, bułki chrupiące, 
chrupiące ciastka z kremem (profiterole), churros [hiszpańskie pączki], 
ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekola-
dowego biszkoptu, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodowe, ciasta 
w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta 
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream 
pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka 
maślane, ciasteczka migdałowe, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka 
migdałowe, ciastka na  patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, 
ciasto kruche z  szynką, ciasto migdałowe, ciasto na  bazie jaj, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto śliwkowe, 
ciasto śniadaniowe, cienkie ciasto bazowe do  tart, crème brûlées 
[przypalony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka 
maślane, eklerki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody 
do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki do sera, her-
batniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki 
owsiane spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe 
do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatni-
ki w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukro-
wą, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki 
o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, 
jadalne wafle, kawałki ciast, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o  smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane 
w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą 
czekoladową, kruche ciasto, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane 
ciasto, magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, pączki, paszteciki, pierniczki, 
piernik, placki, placki bez mięsa, placki [ciasta] z nadzieniem owoco-
wym, placki z  borówkami, placki z  kurczakiem, placki z  nadzieniem 
z  warzyw, podłużne biszkopty [ciastka], precle pokryte czekoladą, 
precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, ptifur-
ki [ciasteczka], puddingi bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska 
potrawa], quiche, quiche [tarty], rogaliki, sernik, serniki, słodkie bu-
łeczki typu muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatni-
ki do spożycia przez ludzi, smażone ciasteczka, smażone ciasteczka 
(karintoh), solone wyroby piekarnicze, spody do  tarty, sucharki, su-
chary, świeże placki [ciasta], szarlotka, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub 
słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty z me-

lasą, tarty (z  owocami), tarty z  polewą, torty truskawkowe, wafelki, 
wafelki [artykuły spożywcze], wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkar-
skie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z  makiem, wyroby 
ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarni-
cze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owo-
ce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, bezy, bułeczki z czekoladą, 
bułeczki z  dżemem, bułeczki z  owocami, bułki z  cynamonem, cia-
steczka solone, ciastka serowe, ciasto na biszkopty, croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą cze-
koladową, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], jabłka w cieście, koreczki, kanapeczki, krakersy, krakersy 
jadalne, krakersy o smaku owocowym, krakersy solone, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecz-
nicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nie-
lecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nie-
lecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, 
nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cu-
kiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawie-
rające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze 
z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecz-
nicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cu-
kiernicze zawierające mleko, orzechowe wyroby cukiernicze, owoce 
pod kruszonką, pikantne herbatniki, produkty na  bazie czekolady, 
przekąski składające się głównie z  wyrobów cukierniczych, słodkie 
babeczki panettone, słodkie bułki, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), słone herbatniki, słone krakersy, smakowe wyro-
by cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka plecione, solone 
wafelki, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukierni-
cze na  bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na  bazie 
migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, nielecznicze wyroby cu-
kiernicze o  smaku miętowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby 
cukiernicze w  polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z  nadzie-
niem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
owocowym, wyroby cukiernicze z  płynnym nadzieniem alkoholo-
wym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze za-
wierające galaretkę, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze bezglu-
tenowe, chleb pszenno-żytni, chleb pszenno-żytni z jalapeno i serem 
wędzonym, chleb pszenno-żytni z  suszonymi pomidorami, chleb 
pszenno-żytni z  oliwkami, chleb pszenno-żytni z  bakaliami, chleb 
pszenno-żytni z figami i orzechami laskowymi, chleb żytni z płaskur-
ką, chleb pszenno-żytni z  rodzynkami i  orzechami włoskimi, chleb 
pszenno-żytni z żurawiną i słonecznikiem, chleb pszenno-żytni z pie-
czonymi ziemniakami, chleb pszenno-żytni z tahiną, zaatarem i kiszo-
ną cytryną, chleb piwny, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże jako: ciasto na chleb, ciasto 
na pizzę, zaczyn, mąka do pieczenia, mąka pszenna, mąka pszenna 
do żywności, mąka razowa nieprzesiana, mąka spożywcza, mąka spo-
żywcza z  nasion oleistych, mąka zbożowe, mąka żytnia, mieszanki 
mąki, prażona mąka zbożowa, przekąski słone na  bazie mąki, mąka 
ze skrobi pszennej, gluten jako artykuł spożywczy, mieszanki do ro-
bienia pieczywa, potrawy na bazie mąki .

(111) 348569 (220) 2021 06 17 (210) 530416
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZACH MAT
(540) 

(591) żółty, brązowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .25, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 25 .12 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 
29 .01 .14
(510), (511) 28 Gry planszowe .
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(111) 348570 (220) 2021 06 25 (210) 530765
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gladiator
(540) 

(591) czarny
(531) 26 .02 .01, 26 .02 .07, 29 .01 .08, 29 .01 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Adjuwanty, nieprzezna-
czone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie .

(111) 348571 (220) 2021 06 25 (210) 530772
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) KURZELA KAROLINA MILK AND LOVE, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) milk and love
(510), (511) 5 Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dziecięce, pieluchy 
dziecięce, 20 Poduszki ciążowe, Poduszki do karmienia niemowląt, 
Torby-nosidełka niemowlęce, Pościel do  łóżeczek niemowlęcych 
[inna niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna 
niż bielizna pościelowa], Ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek 
dziecięcych, inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek 
dla dzieci, inne niż pościel, 24 Kocyki dziecięce, Narzuty do  łóże-
czek dziecięcych, Koce do łóżeczek dziecięcych, Ręczniki [tekstylne] 
dla małych dzieci, 25 Odzież do karmienia piersią, Odzież ciążowa, 
Bielizna ciążowa, Szorty ciążowe, Legginsy ciążowe, Sukienki cią-
żowe, Spodnie ciążowe, Topy ciążowe, Koszule ciążowe, Ciążowa 
bielizna nocna, Pasy ciążowe [odzież], Luźne sukienki ciążowe, 
Odzież niemowlęca, Body niemowlęce, Dolne części strojów nie-
mowlęcych, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Odzież 
dziecięca, Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, 
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
Skarpetki dla niemowląt i  małych dzieci, Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i  małych dzieci, Koszulki zapinane w  kroku na  za-
trzaski, dla niemowląt i  małych dzieci, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bie-
lizna], Bokserki, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki do  czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Fartuchy [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Gorsety, 
Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kami-
zelki, Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kieszenie do  odzieży, Kimona, 
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Korki do  butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promienio-
waniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki 
na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Maski na oczy do spania, 
Mufki [odzież], Nakrycia głowy, Narzutki na  ramiona, Nauszniki 
[odzież], Odzież, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież zawierająca substancje 
odchudzające, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na głowę, Palta, Paski [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bie-
lizna], Pelerynki, Pelisy, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze 
kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Pon-
cza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Pulowery, Rajstopy, 
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z  jednym palcem, 
Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na  szelkach do  noszenia 
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, 
Turbany, Wyroby pończosznicze .

(111) 348572 (220) 2021 06 25 (210) 530773
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) KURZELA KAROLINA MILK AND LOVE, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milk & love
(540) 

(591) ciemnoróżowy, szary, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 5 Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dziecięce, Pieluchy 
dziecięce, 20 Poduszki ciążowe, Poduszki do karmienia niemowląt, 
Torby-nosidełka niemowlęce, Pościel do  łóżeczek niemowlęcych 
[inna niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna 
niż bielizna pościelowa], Ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek 
dziecięcych, inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek 
dla dzieci, inne niż pościel, 24 Kocyki dziecięce, Narzuty do  łóże-
czek dziecięcych, Koce do łóżeczek dziecięcych, Ręczniki [tekstylne] 
dla małych dzieci, 25 Odzież do karmienia piersią, Odzież ciążowa, 
Bielizna ciążowa, Szorty ciążowe, Legginsy ciążowe, Sukienki cią-
żowe, Spodnie ciążowe, Topy ciążowe, Koszule ciążowe, Ciążowa 
bielizna nocna, Pasy ciążowe [odzież], Luźne sukienki ciążowe, 
Odzież niemowlęca, Body niemowlęce, Dolne części strojów nie-
mowlęcych, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Odzież 
dziecięca, Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, 
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
Skarpetki dla niemowląt i  małych dzieci, Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i  małych dzieci, Koszulki zapinane w  kroku na  za-
trzaski, dla niemowląt i  małych dzieci, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bie-
lizna], Bokserki, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki do  czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Fartuchy [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Gorsety, 
Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kami-
zelki, Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kieszenie do  odzieży, Kimona, 
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Korki do  butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promienio-
waniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki 
na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Maski na oczy do spania, 
Mufki [odzież], Nakrycia głowy, Narzutki na  ramiona, Nauszniki 
[odzież], Odzież, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież zawierająca substancje 
odchudzające, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na głowę, Palta, Paski [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bie-
lizna], Pelerynki, Pelisy, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze 
kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Pon-
cza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Pulowery, Rajstopy, 
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z  jednym palcem, 
Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na  szelkach do  noszenia 
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, 
Turbany, Wyroby pończosznicze .

(111) 348573 (220) 2021 06 30 (210) 530944
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS
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(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .11 .03, 26 .04 .16
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu .

(111) 348574 (220) 2021 07 01 (210) 531004
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niezależna .pl
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 
oprogramowanie aplikacyjne mobilne i internetowe, Aplikacje do po-
brania, w tym na smartfony, biurowe i biznesowe, do użytku z telefo-
nami komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urzą-
dzeniami komputerowymi do  noszenia na  sobie, Oprogramowanie 
do aplikacji internetowych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe, do zarzą-
dzania danymi, Aplikacje na  telefony komputerowe do  zarządzania 
informacjami, Oprogramowanie, programy na smartfony, 16 Dzienni-
ki, gazety, książki, naklejki, czasopisma i papierowe dodatki do nich, 
materiały szkoleniowe, 38 Przydzielanie dostępu do baz danych w In-
ternecie, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnia-
nie elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie komputero-
wej bazy danych, Usługi komunikacyjne w  zakresie dostępu do  baz 
danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie do-
stępu do  globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu 
i wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnia-
nie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do  baz danych w  sieciach komputero-
wych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicz-
nie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie dostępu 
do  danych za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
do  elektronicznego rynku [portalu] w  sieciach komputerowych, Za-
pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Udostępnia-
nie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do  platform 
i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu elek-
tronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform interne-
towych w  celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Udostępnianie forów 
internetowych online, Zapewnianie dostępu do portalu internetowe-
go obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu 
do  stron w  elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, 
Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu użytkownikom do  globalnej sieci 
komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wa-
chlarz tematów, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kom-
puterowych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wy-
szukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do  informacji 
w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty elektronicznej, Zapew-
nianie bezprzewodowego transferu danych przez Internet, Zapewnia-
nie bezprzewodowego elektronicznego przesyłania obrazów, Zapew-
nianie bezprzewodowego elektronicznego przesyłania danych, 
Dostarczanie dokumentów online za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną 

za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości drogą elektro-
niczną, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektro-
nicznej, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Bezprzewodowy transfer 
danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Elektronicz-
na transmisja danych, wiadomości i dokumentów za pomocą termina-
li komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna wymiana 
danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana wiado-
mości za  pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatro-
omów] oraz forów internetowych, Elektroniczne przesyłanie 
wiadomości, Danych i  plików, Elektroniczne przesyłanie obrazów, 
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputero-
wą, Elektroniczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalne-
go przetwarzania danych, w  tym w  ramach Internetu, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Forum dyskusyjne 
(udostępnianie Internetu dla-), Komputerowa transmisja informacji 
udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komputerowa transmi-
sja wiadomości, informacji i  obrazów, Komunikacja elektroniczna 
za  pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych 
i forów internetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komuni-
kacja przez terminale komputerowe, Komunikacja za pomocą systemów 
poczty elektronicznej, Komunikacja za  pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci pry-
watnych [VPN], Międzynarodowy transfer danych, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Odbieranie i  dostarczanie wiadomości za  pomocą 
poczty elektronicznej, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wia-
domości, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Przesyłanie infor-
macji, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem usług online, sieci komputerowych oraz Internetu, 
Przekazywanie informacji i wiadomości za pomocą komputerów, Prze-
kierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na  adresy internetowe 
[przesyłanie wiadomości internetowych], Przesyłanie informacji i da-
nych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji 
cyfrowych, Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie poczty elektronicz-
nej [usługi w  zakresie danych związanych z  pocztą elektroniczną], 
Przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, Przesyłanie wiado-
mości za pomocą sieci internetowej (webmessaging), Przesyłanie wia-
domości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie zamó-
wień drogą elektroniczną, Retransmisja wiadomości [elektroniczna], 
Świadczenie usług poczty elektronicznej [email], Świadczenie usług 
on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Tele-
komunikacyjne usługi dostępowe, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, 
Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych wspomagana 
komputerowo, Transmisja danych za  pomocą środków elektronicz-
nych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, Trans-
misja danych za  pośrednictwem poczty elektronicznej, Transmisja 
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wia-
domości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, Trans-
misja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych 
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero-
wą, Transmisja podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych onli-
ne, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa mate-
riałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów 
audio, wizualnych i  audiowizualnych za  pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wi-
deo w  Internecie, Transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz 
i dane, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie 
online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami kom-
puterów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu 
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udo-
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stępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecz-
nościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online 
do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych po-
między użytkownikami, Udostępnianie połączeń telekomunikacyj-
nych z  Internetem lub bazami danych, Udostępnianie wirtualnych 
środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewa-
nie się w czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów, Usługi elektronicz-
nej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi transmisyjne w sieci WWW 
[webcasting], Usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowy-
wania wiadomości elektronicznych, Wspomagana komputerowo 
transmisja wiadomości, danych i obrazów, Wynajmowanie czasu do-
stępu do światowych sieci komputerowych, Transmisja filmów, obra-
zów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i  informacji multimedialnych za pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 
Podcasting, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Agen-
cje informacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Inter-
netu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie wiadomości za pośred-
nictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja 
wiadomości i  danych, Elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i  danych, Elektroniczne 
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja informa-
cji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów domowych, 
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunika-
cyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, 
Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za  pośrednictwem elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości 
[SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i  komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja 
obrazu za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i  danych, Usługi 
agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji 
prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych w za-
kresie telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], Usłu-
gi dostępu do telekomunikacji, Usługi elektronicznej agencji prasowej, 
Usługi gromadzenia i  przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwia-
jące przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi 
komunikacyjne za  pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesy-
łania danych dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmisja 
wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, Usługi bez-
przewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, 41 Usługi w  za-
kresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, druków, 
dzienników, czasopism, poradników, Usługi w  zakresie produkcji fil-
mów i nagrań na taśmach video .

(111) 348575 (220) 2021 06 17 (210) 530387
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MICHALAK PAWEŁ ARCHIPARK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHI PARK
(540) 

(591) niebieski, zielony, brązowy
(531) 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 6 Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, 
Stojaki metalowe, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, 
Kosze metalowe, Parkany metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe me-
talowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Fasady metalowe, Słupy 
ogłoszeniowe metalowe, Słupy metalowe, Balustrady metalowe, Ba-
rierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Blokady na koła pojaz-
dów, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i  niemechaniczne metalo-
we, Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, 
Naciągi pasów, metalowe, Blacha stalowa cienka, Altany konstrukcje 
z  metalu, Miedź (Drut z-) nieizolowany, Cyna i  jej  stopy, Bramki wej-
ściowe kołowrotowe, Cynk i  jego stopy, Miedź surowa lub półprze-
tworzona, Ogrodzenia metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, 
Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Stopy stali, Tental [metal], 
Żelazo (Rudy-), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żeliwo surowe lub pół-
przerobione, Żelazowolfram, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity metalowe, 
Wiaty [budynki] z metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Wia-
ty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Modułowe wiaty metalowe, 
Metalowe wsporniki do mebli, 20 Ławy ogrodowe połączone na stałe 
z ławkami, Tablice informacyjne, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Dys-
trybutory woreczków na psie odchody, mocowane, niemetalowe, Koł-
ki niemetalowe, Kosze niemetalowe, Krzesła, Meble metalowe, Meble 
ogrodowe, Wyroby stolarskie, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, 
Gabloty [meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Stoły łączone na sta-
łe z siedzeniami [meble piknikowe], Stoły do użytku w ogrodach, Stoły 
piknikowe, Donice drewniane w postaci skrzyń, Altany [meble] .

(111) 348576 (220) 2021 06 17 (210) 530388
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MICHALAK PAWEŁ ARCHIPARK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIPARK
(510), (511) 6 Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, 
Stojaki metalowe, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, 
Kosze metalowe, Parkany metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe me-
talowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Fasady metalowe, Słupy 
ogłoszeniowe metalowe, Słupy metalowe, Balustrady metalowe, Ba-
rierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Blokady na koła pojaz-
dów, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i  niemechaniczne metalo-
we, Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, 
Naciągi pasów, metalowe, Blacha stalowa cienka, Altany konstrukcje 
z  metalu, Miedź (Drut z-) nieizolowany, Cyna i  jej  stopy, Bramki wej-
ściowe kołowrotowe, Cynk i jego stopy, Miedź surowa lub półprzetwo-
rzona, Ogrodzenia metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Rolki, 
bloki metalowe [inne niż do maszyn], Stopy stali, Tental [metal], Żelazo 
(Rudy-), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żeliwo surowe lub półprzerobio-
ne, Żelazowolfram, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity metalowe, Wiaty przy-
stankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z me-
talu, Modułowe wiaty metalowe, Wiaty z metalu, Metalowe wsporniki 
do  mebli, 20 Ławy ogrodowe połączone na  stałe z  ławkami, Tablice 
informacyjne, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stojaki wielopozycyjne 
[meble], Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, nie-
metalowe, Kołki niemetalowe, Kosze niemetalowe, Krzesła, Meble me-
talowe, Meble ogrodowe, Wyroby stolarskie, Zbiorniki niemetalowe 
i niemurowane, Gabloty [meble], Stoły do użytku w ogrodach, Stoły 
piknikowe, Stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], Do-
nice drewniane w postaci skrzyń, Wielopozycyjne stojaki [meble] .

(111) 348577 (220) 2021 07 09 (210) 531364
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S .A .
(540) 

(591) czarny, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .07, 29 .01 .12
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(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Administro-
wanie funduszami i  inwestycjami, Administrowanie funduszami in-
westycyjnymi, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowa-
nia, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie portfelem 
papierów wartościowych .

(111) 348578 (220) 2021 07 12 (210) 531453
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF FISZKA 
SPÓŁKA CYWILNA, Ełk (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) FISZKA SIEĆ SMAŻALNI SZPROTEK
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, granatowy
(531) 18 .03 .14, 18 .03 .17, 25 .07 .15, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 19 .03 .09, 
19 .03 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Ryby, Przetworzone owoce morza, Frytki, Sałatki 
warzywne, Zupy, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i  restau-
racji, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi w  zakresie jedzenia 
na  wynos, Usługi przyczep gastronomicznych, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem .

(111) 348579 (220) 2021 07 10 (210) 531379
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) GÓRCZYK LUCYNA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Love Love LIFE
(540) 

(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Odzież, Nakrycia głowy, Chu-
sty na głowę, Berety, Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia [odzież], 
Czapeczki z  węzełkiem, Czapki baseballowe, Czapki dziane, Czap-
ki do gry w golfa, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Czapki narciarskie, Czapki 
wełniane, Czapki z daszkiem, Czepki damskie, dziecinne, Daszki jako 
nakrycia głowy, Daszki przeciwsłoneczne, Kapelusze, Kaptury, Mufki, 
Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Termoaktywne 
nakrycia głowy, Apaszki [chustki], Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Bojówki, Boa, Bolerka, Chustki na głowę, Damskie 
luźne topy, Damskie sukienki na  uroczystości, Długie kurtki, Dolne 
części ubrań [odzież], Dolne części strojów niemowlęcych, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Dżinsy, Fartuchy, Eleganckie spodnie, 
Garnitury, Golfy, Getry, Grube kurtki, Grube płaszcze, Jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i  małych dzieci, Kamizelki, Kamizelki [bezrę-
kawniki], Kamizelki do  ochrony przed wiatrem, Kamizelki pikowane, 
Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, Kąpielówki, Kąpielowe kostiu-
my, Kombinezony narciarskie, Kombinezony narciarskie do zawodów, 

Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe do  surfingu, Kom-
binezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony 
zimowe, Kominiarki narciarskie, Kominiarki, Komplety do  biegania 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spode-
nek, Komplety narciarskie, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kom-
plety sportowe, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule sportowe, Ko-
szule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Ko-
szulki dla siatkarzy, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimna-
styczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki 
polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie 
kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krót-
kie spodnie, Kurtki, Kurtki dresowe, Kurtki narciarskie, Kurtki [odzież], 
Kurtki pikowane [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki 
sportowe, Kurtki snowboardowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki z dzia-
niny polarowej, Legginsy, Letnie ubranka dla dzieci, Majtki, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Maski ochronne [odzież], Ochraniacze 
przeciwśnieżne, Ocieplacze, Odzież codzienna, Odzież dla łyżwiarzy, 
Odzież gimnastyczna, Odzież narciarska, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Odzież o  termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciw-
deszczowa, Ogrodniczki, Okrycia wierzchnie [odzież], Paski [odzież], 
Pelerynki, Pelisy, Płaszcze, Podkoszulki, Podkolanówki, Podomki, Pola-
ry, Półgolfy, Poncza, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rampersy, Rękawicz-
ki, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Stroje plażowe, 
Swetry, Szale, Szaliki, Szorty, Szmizetki, T-shirty z  krótkim rękawem, 
Trencze, Trykoty, Tuniki, Ubrania codzienne, Wiatrówki, Odzież spor-
towa, Odzież wodoodporna, Spodenki, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 36 Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Wynajem 
nieruchomości i  majątku, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa bu-
dynków, Dzierżawa domów, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie nabycia gruntu, Finansowanie projektów budowlanych, 
Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa budynków przeznaczonych 
na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa domów na  zamówienie, 39 Transport, Usługi 
informacji, doradztwa i  rezerwacji w zakresie transportu, Agenci zaj-
mujący się organizowaniem podróży, Agencje usługowe do planowa-
nia podróży, Doradztwo w  zakresie podróży, Organizacja i  rezerwa-
cja wypraw, Organizacja i  rezerwowanie wycieczek, Usługi z zakresu 
organizacji i  rezerwacji podróży, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania na  pobyt czaso-
wy, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Usługi biur 
zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Za-
pewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie kwater wczaso-
wych, Tymczasowy wynajem pokoi, Organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Hostele (schroniska), Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Pensjonaty, Ośrodki 
wypoczynkowe, Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwa-
terowania, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie] .

(111) 348580 (220) 2021 06 16 (210) 530307
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA SPECTRUM
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Rekuperatory .
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(111) 348581 (220) 2021 06 16 (210) 530308
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA CONNECT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 17 System rur i  kształtek do  rozprowadzania powietrza 
do rekuperacji .

(111) 348582 (220) 2021 07 28 (210) 532081
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) CZERWIŃSKI SZYMON CZERWIŃSKI-SZYMON CZERWIŃSKI, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWE LOKALNE PYSZNE POLSKA KIEŁBASA by  Szymon 
Czerwiński
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 08 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .16, 26 .01 .21, 26 .11 .01, 
26 .11 .08
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym paszte-
ty, smalec), Kiełbasa, Szynka, Gotowe posiłki, żywność preparowana 
i przekąski słone, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
restauracyjne, Bary, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi kateringowe .

(111) 348583 (220) 2021 07 28 (210) 532077
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) GR . SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 
EIDON, Maroussi (GR)
(540) (znak słowny)
(540) CLINEA
(510), (511) 3 Olejki do  opalania, Kosmetyki, Balsamy do  opalania, 
Żele do  opalania, Kremy do  opalania, Preparaty przeciwsłoneczne 
z filtrem ochronnym, Kremy i balsamy do opalania, Kremy z filtrem 
przeciwsłonecznym, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użyt-
ku kosmetycznego], Sztyfty przeciwsłoneczne, Produkty wodood-
porne z  filtrem przeciwsłonecznym, Mleczko po  opalaniu, Środki 
nawilżające po  opalaniu, Balsamy po  opalaniu, Wody mineralne 
w sprayu do celów kosmetycznych, Olejki do opalania [kosmetyki], 
Produkty perfumeryjne, Mydła w kostce, Mydła w płynie, Kosmetyki 
do makijażu twarzy, Krem pod oczy, Szminki w kremie do ust, Kre-
my do twarzy do użytku kosmetycznego, Płyn tonizujący do twarzy, 

ciała i rąk, Maski do twarzy, Kremy pod prysznic, Żele pod prysznic, 
Piana do kąpieli, Balsamy do ciała, Emulsje do ciała, Kremy do ciała, 
Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne 
do złuszczania naskórka, Olejki do ciała i twarzy, Kremy do rąk, Serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, Se-
rum pielęgnacyjne, Nawilżacze do ciała, Środki nawilżające do twa-
rzy [kosmetyki], Maseczki nawilżające do skóry, Produkty nawilżające 
przeciwdziałające starzeniu się skóry, Produkty nawilżające przeciw 
starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, Nawilżacze skóry, Prepara-
ty do demakijażu, Kremy do demakijażu, Żele do demakijażu, Płyny 
kosmetyczne do  demakijażu, Mleczka do  demakijażu, Chusteczki 
nasączone preparatami do  usuwania makijażu, Oczyszczające ma-
seczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami 
oczyszczającymi do  twarzy, Dezodoranty i  antyperspiranty, Prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, Korektory do wgłębień i zmarsz-
czek, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], 
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Maseczki do twarzy .

(111) 348584 (220) 2021 07 28 (210) 532069
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) ŁOBODA DAMIAN BAŁTYCKI DZIAD, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BD BAŁTYCKI DZIAD
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 Alkohol, 3 Kosmetyki, 25 Odzież męska, damska i dzie-
cięca .

(111) 348585 (220) 2021 03 23 (210) 526556
(151) 2021 12 01 (441) 2021 04 26
(732) PILCH JÓZEF WOJCIECH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIARING
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Figurki, statuetki z  metali nieszlachetnych, Ozdoby 
ścienne z  metali nieszlachetnych, Modele samochodów, pojazdów 
i  torów wyścigowych wykonane brązu lub metali nieszlachetnych, 
Tablice dostosowane do indywidualnych potrzeb z metalu do pojaz-
dów, Metalowe tablice identyfikacyjne, Tablice reklamowe [metalo-
we banery], Metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], 9 Kaski 
ochronne do  uprawiania sportu, Kaski ochronne dla kierowców, 
Okulary ochronne, Osłony ochronne na  twarz, Okulary przeciwsło-
neczne, Etui na  okulary, Kółka odblaskowe na  odzież, Odblaskowe 
kamizelki ochronne, Magnesy dekoracyjne, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, Gry wideo nagrane 
na  dysku [oprogramowanie komputerowe], Oprogramowanie gier, 
Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Programy kompu-
terowe do  gier wideo i  gier komputerowych, Pobieralne gry kom-
puterowe i  gry wideo nagrane na  dysku dotyczące wyścigów sa-
mochodowych, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie rozrywkowe, 
Płyty DVD, Płyty kompaktowe, Publikacje elektroniczne, Pobieralne 
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mapy elektroniczne, Symulatory, symulatory jazdy samochodem, 
symulatory jazdy na  samochodowym torze wyścigowym, Modele 
do  rzeczywistości wirtualnej, Tablice elektroniczne, Mechaniczne 
lub świecące tablice reklamowe, Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub 
mechaniczne, Elektroniczne tablice ogłoszeniowe, 16 Plakaty, Afisze, 
Fotografie, Kalendarze, Druki, Programy imprez, Publikacje druko-
wane, Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Mapy, Mapy 
taras, Mapy drogowe, Materiały piśmienne, Pióra i  długopisy, Arty-
kuły biurowe, Aktówki [artykuły biurowe], Podkładki pod szklanki 
z  tektury, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nalepki i naklejki 
na zderzaki pojazdów, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Torby papiero-
we na zakupy, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Czasopisma, 
periodyki i publikacje branżowe, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Mo-
dele trójwymiarowe do celów edukacyjnych i instruktażowych, Sta-
tuetki z masy papierowej, Figurki [statuetki] z papieru mâché, Figurki 
z papieru i tektury, Ozdoby ścienne z papieru, Modele samochodów, 
pojazdów i torów wyścigowych wykonane z papieru i tektury, Tabli-
ce ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tablice reklamowe z tektury, 
18 Skóra i  imitacja skóry, Skóry zwierzęce, Walizki, Bagaż, Parasole, 
Torby, Torby podróżne, Torebki, Torby na zakupy, Torby gimnastycz-
ne, Torby sportowe, Etui na karty [portfele], Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Przywieszki do bagażu, Kosmetyczki, Worki, sakiewki, Ple-
caki, Saszetki biodrowe, Portmonetki, Portfele, Aktówki, 19 Statuetki 
z  kamienia, betonu lub marmuru, Modele samochodów, pojazdów 
i  torów wyścigowych wykonane z kamienia lub betonu, Tablice sy-
gnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Tablice 
ogłoszeń niemetalowe, 20 Statuetki i figury z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, Modele samochodów, pojazdów i  torów 
wyścigowych wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, Tablice reklamowe, tablice informacyjne, tablice ogłoszeniowe, 
21 Butelki, Kubki, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Termosy, 
Termosy w kształcie kubków, Szklanki do piwa, Kieliszki, Piersiówki, 
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 
Talerze jednorazowego użytku, Otwieracze do butelek (elektryczne 
i nieelektryczne), Flakony na perfumy, Przybory toaletowe, Skarbonki 
[świnki], Wyroby szklane, Wyroby porcelanowe, Naczynia ceramicz-
ne, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Ozdoby 
ceramiczne i  szklane, Modele samochodów, pojazdów i  torów wy-
ścigowych wykonane z ceramiki, gliny lub szkła, 25 Odzież, Odzież 
sportowa, Stroje sportowe, Odzież dla kierowców samochodowych, 
Odzież do  jazdy na  motocyklu, Kombinezony, Krótkie płaszcze 
[do samochodu], Kostiumy kąpielowe, Bielizna, Obuwie, Buty do pro-
wadzenia samochodu, Buty motocyklowe, Nakrycia głowy, Czapki, 
Kapelusze, Daszki, Czapki z  daszkiem, Skarpetki, Szaliki, Chusty, 
chustki i  bandany, Rękawiczki samochodowe, 28 Gry elektronicz-
ne, Gry automatyczne, Gry z samochodami wyścigowymi, Zabawki, 
Gry, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zestawy modeli pojazdów 
wyścigowych, Figurki zabawkowe do  kolekcjonowania, Modele sa-
mochodów, Modele pojazdów, Modele torów wyścigowych, Modele 
do użytku w grach fabularnych, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i  promocyjne, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Wynajem powierzchni i  przestrzeni reklamowych, Wy-
najem bilbordów, Promowanie zawodów i  wydarzeń sportowych, 
Usługi promocji i reklamy wyścigów samochodowych, Prowadzenie 
wystaw, imprez, targów i  pokazów handlowych, Zarządzanie i  ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Zarządzanie i  administracja torami wyścigowymi, Usługi 
menadżerskie świadczone na  rzecz sportowców, 41 Edukacja, roz-
rywka i sport, Szkolenia sportowe, Nauka w zakresie sportu, Usługi 
sportowe, Zajęcia sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sporto-
wy, Organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe związane ze  sportem, Usługi rozrywkowe świadczone 
na torze wyścigów samochodowych, Organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie i zarządza-
nie imprezami sportowymi, Organizowanie festiwali, Chronometraż 
imprez sportowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Organi-
zacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Organizacja 
wyścigów samochodowych, Szkolenia w  zakresie wyścigów samo-
chodowych, Prowadzenie kursów, Nauka jazdy, Szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jazdy samochodem, Szkolenia z  zakresu bezpie-
czeństwa na  drodze, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wyna-
jem toru wyścigowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, Udzielanie informacji związanych ze sportem, Udzielanie 

informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Udzielanie infor-
macji związanych z wyścigami, Dostarczanie informacji dotyczących 
sportów motorowych, Organizowanie zawodów i  ceremonii przy-
znawania nagród, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów 
na  imprezy, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostęp-
nianie on-line gier dotyczących wyścigów samochodowych, Publi-
kacje multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line .

(111) 348586 (220) 2021 07 28 (210) 532068
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KACZYŃSKI PIOTR, Kalinówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUROGĄBKA
(510), (511) 35 Usługi promocyjne i  reklamowe, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, 
Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów 
łącznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi re-
klamowe i  promocyjne w  zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe 
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne [publicity], Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i  tożsamości marki, Usługi reklamowe, w  szczególności w  zakresie 
promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi re-
klamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisin-
gu, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone 
w  ramach korespondencji masowej, Usługi reklamowe w  zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji no-
wych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, 
Usługi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z książkami, Kampanie marketingowe, Usługi marketingo-
we, Dostarczanie informacji marketingowej, Rozwój planu marketin-
gowego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Bada-
nia rynku i badania marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego pla-
nowania marketingowego, Usługi marketingowe w dziedzinie opty-
malizacji ruchu na  stronie internetowej, 36 Detaliczne usługi 
finansowe, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo fi-
nansowe i usługi konsultingu finansowego, Finansowe i inwestycyj-
ne usługi konsultacyjne, Finansowe usługi doradcze i dotyczące za-
rządzania, Finansowe usługi gwarancyjne, Finansowe usługi 
konsultingowe, Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Gwa-
rancje finansowe [usługi gwarancyjne], Obrót towarami [usługi finan-
sowe], Osobiste usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi do-
radztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi finansowe dla 
przedsiębiorstw handlu detalicznego, Skomputeryzowane usługi fi-
nansowe dotyczące obrotu walutą obcą, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące dzia-
łalności finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
finansowej, Usługi doradcze w  zakresie planowania finansowego, 
Usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, Usługi doradz-
twa finansowego na rzecz osób fizycznych, Usługi doradztwa finan-
sowego na  rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego 
w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa inwestycyjnego 
i  planowania finansowego, Usługi finansowe, Usługi finansowe dla 
spółek, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finanso-
we dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi finansowe dotyczące 
nabywania mienia, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, 
Usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, 
Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi finansowe i monetar-
ne, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe 
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świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usłu-
gi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finansowe w postaci zabez-
pieczenia inwestycji, Usługi finansowe w  zakresie nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, Usługi finan-
sowe w zakresie zabezpieczania funduszy, Usługi finansowe w zakre-
sie zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, Usługi finansowe z za-
kresu zarządzania majątkiem, Usługi finansowe związane z mieniem, 
Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Usługi fi-
nansowe związane z  oszczędzaniem, Usługi finansowe związane 
z  walutami cyfrowymi, Usługi finansowe związane z  działalnością 
gospodarczą, Usługi finansowej bankowości osobistej, Usługi infor-
macji finansowej dostarczane za  pośrednictwem dostępu do  kom-
puterowej bazy danych, Usługi informacji finansowej, Usługi infor-
macji finansowej dotyczące walut, Usługi informacji i  doradztwa 
finansowego, Usługi informacyjne dotyczące wycen działalności fi-
nansowej, Usługi konsultingu finansowego, Usługi oceny ryzyka fi-
nansowego, Usługi planowania finansowego związane z projektami 
budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednic-
twa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje fi-
nansowe, Usługi w  zakresie elektronicznego obrotu finansowego, 
Usługi w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie planowania 
finansowego, Usługi w  zakresie sponsoringu finansowego, Usługi 
w  zakresie wyceny finansowej, Usługi wymiany finansowej, Usługi 
zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowymi, Usłu-
gi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, 
Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana wirtualnej waluty, 
41 Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, 
innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze, z wyjąt-
kiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, Usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych książek 
i  czasopism w  Internecie, 42 Tworzenie i  projektowanie indeksów 
informacji opartych na  stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Usługi doradztwa informatycznego, Porad-
nictwo informatyczne, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku 
w działalności wydawniczej, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa komputerowego w  celu ochrony danych, Analizy komputero-
we, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Badania i  doradztwo w  zakresie sprzętu komputerowego, 
Badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowe-
go, Badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, Badania w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
sprzętu komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzę-
tu i  oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, 
Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu kom-
puterowego, Doradztwo techniczne związane z  zastosowaniem 
i  używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo tech-
niczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo w  sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji o  technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opra-
cowywaniem sprzętu i  oprogramowania komputerowego, Dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem 
oprogramowania komputerowego, Profesjonalne doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, Profesjonalne usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu komputerowego, Świadczenie usług informa-
cyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Transfer danych dokumentowych z  jednego for-
matu komputerowego na  inny, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci 
komputerowej, Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektro-
nicznego przechowywania danych cyfrowych, Udostępnianie wy-
szukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, 
Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi bezpieczeństwa komputerowego 

w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi dia-
gnostyki komputerowej, Usługi doradcze dotyczące użytkowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące wy-
pożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi dorad-
cze w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi doradcze 
w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradztwa specjalistycz-
nego w  dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi infor-
macyjne i  doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Usługi komputerowe do  analizy danych, Usługi komputerowe 
w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi konsulta-
cyjne i  informacyjne w  zakresie utrzymywania oprogramowania 
komputerowego, Usługi uwierzytelniania w  zakresie bezpieczeń-
stwa komputerowego, Usługi w zakresie doradztwa komputerowe-
go, Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, Usłu-
gi w  zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa 
komputerowego, Usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwa-
cji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie sieci kompu-
terowej, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego, dostępnego on-line, do  wykorzystania 
w działalności wydawniczej i drukarskiej .

(111) 348587 (220) 2021 07 28 (210) 532067
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BUKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enJoiner
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Altany [konstrukcje 
niemetalowe], Altanki [konstrukcje nie  z  metalu], Domki ogrodo-
we wykonane z materiałów niemetalowych, Przenośne konstrukcje 
drewniane, Ogrodzenia (płoty) graniczne z  materiałów niemetalo-
wych, Ogrodzenie niemetalowe, Wiaty do ochrony przed deszczem 
(Niemetalowe-), 42 Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usłu-
gi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania, 
Projektowanie wnętrz budynków .

(111) 348588 (220) 2021 07 28 (210) 532066
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) SKOWRONEK SEBASTIAN, Krępiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I KNOW WHAT’S FIVE IKW5
(540) 

(531) 02 .09 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 348589 (220) 2021 01 24 (210) 523521
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
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(732) UNITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) deltachairs
(510), (511) 20 Krzesła, Biurka i stoły, Stoły, Stoły biurowe, Stoły do ja-
dalni, Stoły do pracy, Stoły konferencyjne, Stoły komputerowe, Stoły 
kuchenne, Stoły [meble], Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, Drewniane 
elementy krzeseł, takie jak siedziska, oparcia, ramy (nogi krzeseł), 
Materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone zawarte w  tej kla-
sie, będące półproduktami takie jak: części krzeseł, czyli drewnia-
ne siedziska, oparcia, nogi, 35 Marketing internetowy, Zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], Usługi w zakresie handlu i usłu-
gi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą .

(111) 348590 (220) 2010 07 29 (210) 373514
(151) 2021 12 08 (441) 2010 11 08
(732) HARPER HYGIENICS Spółka Akcyjna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANIC Rozumie Cię jak Kobieta
(540) 

(591) różowy, niebieski, biały
(531) 05 .05 .19, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do polerowania,szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia zębów, detergenty, detergenty do użytku domowego, preparaty 
chemiczne do  czyszczenia do  użytku domowego, ściereczki nasą-
czane detergentami, do  czyszczenia,, 5 produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do  celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do  plombowania zębów, woski 
dentystyczne, środki odkażające, środki do  zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, 
artykuły sanitarne stosowane w higienie osobistej do celów medycz-
nych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi do  higieny 
osobistej, pielucho majtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny 
wszystkie wymienione dla chorych z brakiem kontroli czynności fi-
zjologicznych, pieluszki jednorazowe z  papieru, celulozy, bawełny, 
wszystkie wymienione dla chorych z  brakiem kontroli czynności 
fizjologicznych, pielucho majtki jednorazowe z  papieru, celulozy, 
bawełny lub mieszanek tych materiałów nie ujęte w innych klasach 
wszystkie wymienione dla dzieci i niemowląt, pieluszki jednorazowe 
z papieru, celulozy, bawełny lub mieszanek tych materiałów nie uję-
te w  innych klasach wszystkie wymienione dla dzieci i  niemowląt, 
16 opakowania na  artykuły sanitarne, higieniczne i  kosmetyczne 
z papieru, tektury, folii i tworzyw sztucznych, druki, materiały intro-
ligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chusteczki hi-
gieniczne .

(111) 348591 (220) 2021 04 20 (210) 527782
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) GC FIX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(540) Logiq Labs
(510), (511) 35 Reklama i promocja, Usługi agencji reklamowej, Rekla-
ma wysyłkowa, Wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem czasu 
reklamowego w  mediach komunikacyjnych, Wysyłanie plakatów, 
Usługi księgowości i rachunkowość, Usługi doradcze w zakresie za-
rządzania i  organizacji przedsiębiorstwem, Pomoc w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Zarządzanie działalnością dla niezależnych 
dostawców usług, Profesjonalne doradztwo w  zakresie organizacji 
biznesu, Badania biznesowe, Udzielanie informacji biznesowych, 
Udostępnianie informacji biznesowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa handlowego, Dostarczanie infor-
macji handlowych i biznesowych, Udzielanie informacji handlowych 
i  porad dla konsumentów w  zakresie wyboru produktów i  usług, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Zestawia-
nie statystyk, Tworzenie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Skomputeryzowane zarządzanie plikami, Doradz-
two w  zakresie strategii komunikacji reklamowej i  public relations, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Analiza kosztów, Usługi prezen-
tacji towarów, Opracowanie koncepcji reklamowych, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Sporządzanie wyciągów z  kont, Fakturowanie, 
Marketing, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Mar-
keting internetowy, Badania marketingowe, Usługi w  zakresie re-
lacji z  mediami, Negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, Wynajem maszyn i  urządzeń biurowych, 
Wynajem sprzętu biurowego w obiektach coworkingowych, Rekla-
ma online w sieci komputerowej, Udostępnianie platformy handlo-
wej online dla kupujących i  sprzedających towary i  usługi, Usługi 
outsourcingowe [pomoc biznesowa], Reklama płatna za  kliknięcie, 
Przygotowanie listy płac, Testy psychologiczne w celu doboru per-
sonelu, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Organizowanie 
abonamentów na usługi telekomunikacyjne dla osób trzecich, Syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, Marketing 
ukierunkowany, Usługi rozliczania podatków, Doradztwo podatko-
we, odpowiadanie telefoniczne na  niedostępnych abonentów, Ak-
tualizacja i konserwacja danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja materiałów reklamowych, Udostępnianie rankingów 
oraz ocen użytkowników w  celach handlowych lub reklamowych, 
Dostarczanie recenzji użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Indeksowanie stron internetowych w  celach handlowych 
lub reklamowych, Optymalizacja ruchu na  stronie, usługi edytora 
tekstu, Usługi pisania życiorysów, 42 Projektowanie wizytówek, 
przetwarzanie w chmurze, Programowanie komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Analiza systemu komputerowego, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Doradztwo w  zakresie technologii 
komputerowych, Usługi ochrony przed wirusami komputerowymi, 
Wynajem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w  zakre-
sie projektowania i  rozwoju sprzętu komputerowego, Konwersja 
programów komputerowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, 
Konwersja danych lub dokumentów z nośników fizycznych na elek-
troniczne, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji dla osób 
trzecich w  oparciu o  strony internetowe [usługi informatyczne], 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Usługi szyfrowania danych, Doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa 
danych, Usługi rozwoju platform komputerowych, Digitalizacja do-
kumentów [skanowanie], Powielanie programów komputerowych, 
Elektroniczne przechowywanie danych, Elektroniczny monitoring 
aktywności kart kredytowych w celu wykrywania nadużyć w  Inter-
necie, Elektroniczny monitoring danych osobowych w celu wykrycia 
kradzieży tożsamości przez Internet, Projektowanie graficzne, w tym 
materiałów promocyjnych, Hosting witryn komputerowych [witryn 
internetowych], Doradztwo w zakresie technologii informatycznych 
[IT], Usługi informatyczne świadczone na  zasadzie outsourcingu, 
Udzielanie informacji związanych z technologią komputerową i pro-
gramowaniem za  pośrednictwem strony internetowej, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w  zakresie bezpie-
czeństwa w  Internecie, Konserwacja oprogramowania komputero-
wego, Monitorowanie systemów komputerowych poprzez zdalny 
dostęp, Monitorowanie systemów komputerowych wykrywających 
nieuprawniony dostęp lub naruszenie danych, Monitorowanie sys-
temów komputerowych w  celu wykrywania awarii, Tworzenie kopi 
zapasowych danych poza siedzibą, Tworzenie platform jako usługa 
[PaaS], Kontrola jakości, Odzyskiwanie danych komputerowych, Ba-
dania i  rozwój nowych produktów dla osób trzecich, Badania z  za-
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kresu ochrony środowiska, Badania w  zakresie technologii teleko-
munikacyjnych, Hosting serwerów, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Tworzenie oprogramowania w ramach wydawania oprogra-
mowania, Doradztwo i badania technologiczne, Doradztwo w zakre-
sie technologii telekomunikacyjnych, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Usługi uwierzytelniania użytkowników przy uży-
ciu technologii pojedynczego logowania dla aplikacji online, Usłu-
gi uwierzytelniania użytkowników z  wykorzystaniem technologii 
do  transakcji e-commerce, Wynajem serwerów WWW, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych .

(111) 348592 (220) 2019 03 11 (210) 496920
(151) 2021 10 26 (441) 2019 06 03
(732) BONNE SANTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bonne-santé
(540) 

(591) brązowy, jasnożółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, ga-
zety, katalogi, książki, prospekty, publikacje drukowane, ulotki, 41 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], publikowanie książek, usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, fi-
zjoterapia, masaż, pomoc medyczna .

(111) 348593 (220) 2021 05 05 (210) 528491
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 07
(732) GOLIK SEBASTIAN, Grotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEWÓZ MATERIAŁÓW SYPKICH GOLIKTRANSPORT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Transport, Usługi przewozu, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Transport cysternami, Składowanie towarów, Logistyka 
transportu .

(111) 348594 (220) 2021 06 11 (210) 530181
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Unitel Motorsport
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samochodów, 41 
Organizowanie zawodów sportowych .

(111) 348595 (220) 2020 08 24 (210) 517434
(151) 2021 09 22 (441) 2021 06 07

(732) JACHNIS PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Cats 1
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, brązowy, żółty
(531) 03 .01 .06, 03 .01 .28, 25 .01 .15, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 31 karmy dla kotów, napoje dla kotów, ściółki dla kotów, 
żwirek dla kotów .

(111) 348596 (220) 2021 07 01 (210) 531009
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Kobido
(510), (511) 44 Masaż, Usługi konsultacji związane z masażami, Trady-
cyjny masaż japoński, Masaż tkanek głębokich .

(111) 348597 (220) 2021 07 07 (210) 531208
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 16
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA 
AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CalHumus
(540) 

(591) granatowy, zielony, biały
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 1 Kwasy humusowe, wapno z kwasami humusowymi .

(111) 348598 (220) 2021 07 08 (210) 531287
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) HALOBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALOBOTICS
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .01 .25, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Platforma 
jako usługa [PaaS służąca do rekomendowania produktów użytkow-
nikowi na  podstawie jego preferencji oraz rekomendacji systemu 
uczącego (algorytmy NLP/NLU), Tworzenie platform internetowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS] służące do  rekomendowania produktów użytkownikowi 
na podstawie jego preferencji oraz rekomendacji systemu uczącego 
się (algorytmy NLP/NLU), Pisanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Hosting apli-
kacji mobilnych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie online oprogramowania do  pobrania, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich .

(111) 348599 (220) 2021 07 08 (210) 531297
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23



Nr 9/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 87

(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVE Logistic Services
(540) 

(591) czarny, szary, niebieski, biały
(531) 26 .11 .01, 26 .13 .25, 01 .15 .23, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Usługi podatkowe i  celne, 39 Logistyka transportu, 
Magazynowanie, Magazynowanie celne, Ładowanie pojemników 
do przewozu ładunków na statki, Ładowanie pojemników do prze-
wozu ładunków na ciężarówki, Magazynowanie odzieży, Odbiór i do-
stawa wyrobów tekstylnych, Odbiór, transport i  dostawa towarów, 
Organizacja dostarczania towarów, Organizowanie i  świadczenie 
usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych koresponden-
cyjnie, Pakowanie artykułów na  zamówienie i  według specyfikacji 
osób trzecich, Pakowanie i  opakowywanie towarów, Pakowanie ar-
tykułów do transportu, Przechowywanie towarów pod zamknięciem 
celnym, Rozładunek towarów, Składowanie towarów, Transport i do-
stawy towarów, Transport i składowanie towarów, Transport konte-
nerowcami, Transport odzieży, Usługi rozładunku towarów, Usługi 
spedycyjne, Usługi transportu ładunków, Wysyłka towarów, Spedy-
cja, Konfekcjonowanie towarów .

(111) 348600 (220) 2021 07 09 (210) 531349
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Remiza
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 01 .15 .05, 26 .13 .25, 24 .13 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, specjalistyczne opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe prze-
znaczone do wspomagania zarządzania jednostkami straży pożarnej 
(szczególnie jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych) .

(111) 348601 (220) 2021 07 17 (210) 531655
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 09
(732) LUBISZEWSKA HONORATA, Osówiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wysokie wibracje
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, Oprogramowanie ko-
munikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Platformy opro-
gramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 35 Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, 38 Podcasting, Zapewnianie dostępu do elektroniczne-
go rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w  Internecie, Zapewnianie dostępu do portali 
w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  portalu do  współdzielenia 
materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do  portali internetowych 

na  rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do  portalu interne-
towego obejmującego programy wideo na  życzenie, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do  portali w  Internecie, 41 Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie 
i  szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, 42 Badania w  dziedzinie mediów 
społecznościowych, 45 Usługi serwisów społecznościowych online .

(111) 348602 (220) 2021 07 19 (210) 531671
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLE100RZ 1922 2022
(540) 

(591) niebieski, złoty
(531) 24 .17 .08, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, Organizowanie konsumenc-
kich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, Usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia 
hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, teczek, torni-
strów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, breloków do kluczy, 
odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, obuwia, na-
kryć głowy, artykułów sportowych i gimnastycznych, gier i zabawek, 
maskotek, butelek do karmienia, szczoteczek do zębów, śliniaczków, 
śniadaniówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, 
bloków, pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, podkładek 
pod mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru listowego, reprodukcji 
reklamowych, broszur, zakładek książkowych, afiszów reklamowych, 
albumów, opakowań do  butelek z  kartonu, fotografii reklamowych, 
wyrobów z  kartonu, katalogów reklamowych, obwolut do  książek 
reklamowych, papierowych taśm przylepnych reklamowych, plaka-
tów, puzzli, kart do  gry, kart kolekcjonerskich, magnesów, balonów, 
naklejek, smyczek, etui na telefon, zegarów, flag, piłek, proporczyków, 
parasoli, poduszek, kubków, kubków termicznych, kieliszków, kufli, 
pokali, podstawek pod piwo, otwieraczy, filiżanek, tosterów, odznak, 
napojów bezalkoholowych, akcesoriów do  domu, książek, biżuterii, 
zegarków, perfum, ręczników, kuferków kosmetycznych, przyborów 
papierniczych i piśmienniczych, akcesoriów samochodowych .

(111) 348603 (220) 2021 07 19 (210) 531675
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KKS LECH POZNAŃ 1922 100
(540) 

(591) złoty, niebieski, biały
(531) 24 .01 .03, 24 .01 .05, 24 .01 .25, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 
24 .17 .08, 29 .01 .13, 03 .07 .17
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i  promocyjnych, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i  zarządzanie nimi, Usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, Usługi prowadzenia sklepu, usługi 
prowadzenia hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach skle-
pu internetowego następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, 
teczek, tornistrów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, brelo-
ków do kluczy, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, 
obuwia, nakryć głowy, artykułów sportowych i gimnastycznych, gier 
i zabawek, maskotek, butelek do karmienia, szczoteczek do zębów, 
śliniaczków, śniadaniówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, 
zeszytów, bloków, pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, 
podkładek pod mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru listowego, 
reprodukcji reklamowych, broszur, zakładek książkowych, afiszów 
reklamowych, albumów, opakowań do  butelek z  kartonu, foto-
grafii reklamowych, wyrobów z  kartonu, katalogów reklamowych, 
obwolut do  książek reklamowych, papierowych taśm przylepnych 
reklamowych, plakatów, puzzli, kart do  gry, kart kolekcjonerskich, 
magnesów, balonów, naklejek, smyczek, etui na  telefon, zegarów, 
flag, piłek, proporczyków, parasoli, poduszek, kubków, kubków ter-
micznych, kieliszków, kufli, pokali, podstawek pod piwo, otwieraczy, 
filiżanek, tosterów, odznak, napojów bezalkoholowych, akcesoriów 
do domu, książek, biżuterii, zegarków, perfum, ręczników, kuferków 
kosmetycznych, przyborów papierniczych i piśmienniczych, akceso-
riów samochodowych .

(111) 348604 (220) 2021 07 20 (210) 531775
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) SIIMA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Książniczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siima
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 6 Cyfry i  litery [z  metali nieszlachetnych] z  wyjątkiem 
czcionek, Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, 
Drobne wyroby metalowe, Dzieła sztuki z  metali nieszlachetnych, 
Etykiety metalowe, Figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachet-
nych, Folie metalowe do zawijania i pakowania, Kosze metalowe, Me-
talowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe ozdoby do decoupage 
i  rękodzieł, Metalowe pudełka ozdobne, Metalowe ramki pudełko-
we, Metalowe skrzynki, Pudełka gotowe (opakowania) [metalowe], 
Pudełka z  metali nieszlachetnych, Statuetki i  dzieła sztuki z  metali 
nieszlachetnych, Zamknięcia metalowe, 8 Dziurkacze numerują-
ce, Dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dłuta rzeźbiarskie, 
Etui na  maszynki do  golenia, Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręcz-
ne], Kabury, etui fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, Przyrządy 
do  ozdabiania ciała ludzkiego, Przyrządy do  strzyżenia [ręczne], 
Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Pę-
sety, Rozpylacze pompowane ręcznie, Rączki do narzędzi ręcznych, 
Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, Spraye [narzędzia obsługiwane ręcznie], Stemple do wypalania, 
Szpachelki dla artystów, Szydła, Torby na  narzędzia [wyposażone], 
Zestawy do  golenia, Zestawy do  manicure, Zestawy do  pedicure, 
Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelazka do  kar-
bowania [gofrowania], Żelazka do  wosku [narzędzia szewskie], 16 
Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Ak-
tówki [artykuły biurowe], Akwarele, Albumy do  wklejania, Aparaty 
do  wykonywania winiet, Arkusze do  pakowania z  papieru, Arkusze 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Artykuły biurowe [z wyjątkiem 

mebli], Biały karton, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki sto-
łowe papierowe, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły 
papiernicze], Brokat do celów biurowych, Chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do  pakowania żywności, Czcionki ze  stali, Dekoracje 
na  stół z  papieru, Dekoracje na  środek stołu z  papieru, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z  papieru, Dekoracje ścienne 3D wykonane 
z tektury, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, Etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na  butelki z  papieru 
lub kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety 
z  papieru lub kartonu, Figurki [statuetki] z  papieru mâché, Figurki 
z  papieru, Folia do  pakowania prezentów, Folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety, druki], Formy 
do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], Fotografie [Urządze-
nia do  oprawiania-], Girlandy papierowe, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Karton, Karton opakowaniowy, Karton z miazgi drzewnej 
[artykuły papiernicze], Kartonowe pudełka [do  pakowania przemy-
słowego], Kartonowe pudełka do  pakowania, Kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie składanej, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony do do-
starczania towarów, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły 
biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Klamerki, klipsy do papie-
ru, Kokardy do pakowania ozdobnego, Kokardy papierowe, Kokardy 
papierowe do  pakowania prezentów, Kokardy papierowe, inne niż 
pasmanteria lub ozdoby do  włosów, Kolorowy karton, Koperty [ar-
tykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Koper-
ty papierowe do pakowania, Lak do pieczętowania, Masy specjalne 
do  pieczętowania do  użytku piśmiennego, Materiały do  opakowy-
wania, Materiały do  pakowania wykonane z  krochmalu lub skrobi, 
Materiały do pakowania z kartonu, Materiały do pakowania z papie-
ru, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowa-
ne, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub karto-
nu, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały piśmien-
ne, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Matryce do druku 
ręcznego, Maty stołowe z  papieru, Modelina polimerowa, Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Opłatki do  pieczętowania, Osłony 
z papieru na doniczki, Ozdoby ścienne z papieru, Palety dla malarzy, 
Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier do kalkomanii, Papier 
do  malarstwa i  kaligrafii, Papier do  maszyn rejestrujących, Papier 
do pisania [listowy], Papier do radiogramów, Papier do użytku na sto-
łach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier 
fluorescencyjny, Papier higieniczny, Papier i karton, Papier ilustracyj-
ny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier 
przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier w arkuszach [arty-
kuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papier świecący, Papiero-
we etykietki na prezenty, Papierowe pojemniki do przechowywania, 
Papierowe szablony do  wycinanek, Podstawki pod kufle do  piwa, 
Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Pudełka karto-
nowe, Pudełka kartonowe na  drobne upominki, Pudełka na  pióra, 
Pudełka tekturowe, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kape-
lusze z tektury, Pędzle, Pędzle do pisania, Płytki adresowe do adre-
sarek, Rozetki papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do czyszczenia, Serpentyny z krepiny, Składane pudełka kartonowe, 
Składane pudełka z papieru, Szablony kreślarskie, Szyldy z papieru 
lub z  kartonu, Tablice ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, Taśmy 
do kodów kreskowych, Taśmy papierowe, Taśmy przylepne do celów 
papierniczych lub do  użytku domowego, Torby na  prezenty, Torby 
papierowe, Torby papierowe do  pakowania, Torebki do  pakowa-
nia [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki 
oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Uchwyty do  stempli, pieczęci, Washi [pa-
pier japoński], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, 
Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk 
do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wstążki papiero-
we, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do wło-
sów, Wycinanki papierowe, Wypełnienie z  papieru lub kartonu, 18 
Aktówki, Chlebaki, Etui do kart kredytowych, Etui na karty [portfele], 
Etui na  karty kredytowe (portfele), Etui na  klucze, Etui na  krawaty, 
Etui na  wizytówki, Etui, futerały na  dokumenty, Etykiety skórzane, 
Futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, Fu-
terały przenośne na dokumenty, Imitacje skóry, Kopertówki, Kosme-
tyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kuferki kosmetyczne, Kuferki 
na kosmetyki [puste], Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane 



Nr 9/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 89

bez wyposażenia, Sztuczna skóra, Teczki, Torby, Torby na narzędzia, 
puste, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby szkolne [z paskiem 
na ramię], Wiklinowe kufry kori, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, Zawieszki, etykiety bagażowe, 22 Liny, linki i  sznury, Nie-
metalowe sznury, Płachty papierowe ochronne, Sznurek do pakowa-
nia, Sznurki, Sznurki do zawieszania obrazów, Sznurki do zawiesza-
nia przedmiotów, Sznury do pakowania, Taśmy i pasy, Torby i worki 
do pakowania, przechowywania i transportu .

(111) 348605 (220) 2021 07 20 (210) 531776
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) ŁUKOWA TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW 
PĘKALA SPÓŁKA JAWNA, Łukowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKOWA TOBACCO
(540) 

(591) brązowy, czarny, żółty
(531) 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, Tytoń do papie-
rosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń do  fajek, Tytoń do  palenia, Tytoń 
i  produkty tytoniowe (w  tym substytuty tytoniu), 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tytoniem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działal-
nością gospodarczą i marketingu .

(111) 348606 (220) 2021 07 21 (210) 531786
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) FUNDACJA ROZWOJU SPORTU ESPANOLA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPAÑOLA
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, czerwony
(531) 24 .07 .01, 21 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Organizowanie imprez sportowych, zawodów i  tur-
niejów sportowych, Szkolenia sportowe, Usługi klubów sportowych, 
Zajęcia sportowe .

(111) 348607 (220) 2021 07 22 (210) 531836
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TIODIL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 348608 (220) 2021 07 23 (210) 531882
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzarnik
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 01 .01 .04, 03 .04 .13, 03 .04 .20, 03 .09 .01, 08 .03 .11, 25 .01 .15, 
26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, 
ryby, dziczyzna, wyroby mięsne, przetwory mięsne, wędliny, wyro-
by wędliniarskie, sery, produkty serowarskie, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 43 Usługi kawiarni, stołówek, Usługi 
restauracyjne i barowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi cateringowe .

(111) 348609 (220) 2021 07 23 (210) 531883
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzak
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 01 .01 .04, 03 .04 .13, 03 .04 .20, 03 .09 .01, 08 .03 .11, 25 .01 .15, 
26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, 
ryby, dziczyzna, wyroby mięsne, przetwory mięsne, wędliny, wyro-
by wędliniarskie, sery, produkty serowarskie, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 43 Usługi kawiarni, stołówek, Usługi 
restauracyjne i barowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi cateringowe .

(111) 348610 (220) 2021 07 23 (210) 531885
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAC
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(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 11 Instalacje i  elementy grzewcze, wentylacyjne, kli-
matyzacyjne, Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i  klimatyzacyjne 
i  ich  części, 37 Usługi w  zakresie montażu, konserwacji i  naprawy 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, Usługi 
w  zakresie montażu, konserwacji i  naprawy instalacji do  produkcji 
i  dystrybucji wody lodowej, Wykonawstwo oraz kierowanie i  nad-
zorowanie robót budowlanych zewnętrznych i  wewnętrznych, 39 
Dystrybucja ciepła grzewczego, dystrybucja wody lodowej, dystry-
bucja powietrza chłodniczego, 40 Wytwarzanie ciepła grzewczego 
i powietrza chłodniczego, wytwarzanie wody lodowej .

(111) 348611 (220) 2021 07 23 (210) 531886
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Froniowe Firmowe Rewolucje
(510), (511) 35 Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk 
dotyczących badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działal-
ności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) 
firmy, Analiza pracy w  celu określenia umiejętności pracownika i  in-
nych wymagań względem tego pracownika, Analiza reakcji na rekla-
mę i badania rynkowe, Analiza rynku, Analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością go-
spodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów marketin-
gowych, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, 
Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy biznesowe rynków, Anali-
zy danych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne do celów działal-
ności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy gospodar-
cze, Analizy kosztów, Analizy kosztów i  korzyści, Analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy statystyk 
handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy w zakresie rekla-
my, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności gospodarczej, 
Badania dotyczące cen, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania dotyczące informacji na temat firm, Badania dotyczące infor-
macji biznesowych, Badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynko-
wych, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
Badania konsumenckie, Badania opinii publicznej, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 
w  zakresie biznesu, Badania w  zakresie działalności gospodarczej 
i usługi doradcze, Badania w zakresie public relations, Badania w za-
kresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, Bada-
nia w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Badania w zakre-
sie wyszukiwania informacji handlowych, Badania w zakresie zysków, 
Badanie działalności gospodarczej i rynku, Biznesowe usługi doradcze 
i  konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dora-
dzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w  zakresie prowadzenia 
interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w  zakresie 
prowadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo bizne-
sowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe doty-
czące reklamy, Doradztwo biznesowe w  dziedzinie transportu i  do-
staw, Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w za-
kresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struk-
tury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 

dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo handlowe w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i  informacja doty-
cząca rachunkowości, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, Doradztwo i  konsultacje dotyczące zatrudnienia, Do-
radztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla 
klientów, Doradztwo profesjonalne w  zakresie zarządzania persone-
lem, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistycz-
ne w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Doradztwo w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, 
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, 
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakre-
sie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organiza-
cji przedsiębiorstw i  zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w  zakresie segmentacji 
rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i  promocyjnych, Doradztwo w  zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie zarządzania przedsiębior-
stwami na zasadach franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, Dostarczanie skomputeryzowanych da-
nych w  zakresie działalności gospodarczej, Gromadzenie informacji 
dla firm, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Informacje na temat metod sprzedaży, In-
formacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na te-
mat sprzedaży produktów, Interpretacja danych dotyczących badań 
rynku, Konsultacje w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie promo-
cji działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opraco-
wywanie biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowy-
wanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opraco-
wywanie informacji handlowych, Opracowywanie pomysłów dla eko-
nomii biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
Opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospo-
darczą, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne 
dla działalności gospodarczej, Planowanie strategii marketingowych, 
Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc 
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich intere-
sów, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w za-
kresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku z  planowaniem bizneso-
wym, Pomoc w  organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc 
w  zarządzaniu, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą lub 
zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlo-
wego, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porównywa-
nie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organiza-
cji działalności gospodarczej), Prognozy rynkowe, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Zbieranie i analizy informacji i danych zwią-
zanych z  zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 Analizowanie 
wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakre-
sie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradz-
two w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i  coaching, Dostarczanie infor-
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macji edukacyjnych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, Edukacja online z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Eduka-
cja w  dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja zawodowa, Eduka-
cyjne usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, 
innych niż reklamowe, w  Internecie, Informacja dotycząca edukacji 
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Infor-
macje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i wiadomości onli-
ne w  dziedzinie szkoleń zawodowych, Instruktaż w  zakresie technik 
komunikacyjnych, Komputerowe przygotowanie materiałów do  pu-
blikacji elektronicznej, Konferencje (Organizowanie i  prowadzenie-), 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy edukacyjne dotyczące finan-
sów, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne dotyczące inwe-
stowania, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, 
Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy samoświadomo-
ści [szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie za-
rządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkolenio-
we w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z  reklamą, promocją, marketingiem i  biznesem, Kursy 
szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkoleniowe związa-
ne z  obsługą klienta, Kursy w  zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Mul-
timedialne wydania publikacji elektronicznych, Nauczanie dotyczące 
zarządzania, Nauczanie i  szkolenia w  dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, Nauczanie indywidualne, Nauczanie w za-
kresie ekonomii i zarządzania, Opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Organizacja i przeprowa-
dzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie warszta-
tów i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizacja konferen-
cji edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, 
Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, 
Organizacja warsztatów i  seminariów, Organizowanie i  prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie 
edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kompu-
terowych kursów szkoleniowych, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Orga-
nizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie kursów 
stosujących metody nauczania programowanego, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organizowanie kur-
sów w zakresie szkoleń technicznych, Organizowanie kursów wykorzy-
stujących metody samokształcenia, Organizowanie prezentacji do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie programów szkoleniowych, 
Organizowanie seminariów związanych z  reklamą, Organizowanie 
szkoleń biznesowych, Organizowanie szkoleń handlowych, Organizo-
wanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, 
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja materiałów kurso-
wych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, Produkcja nagrań 
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, Programy edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie kursów 
dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów doty-
czących administrowania działalnością gospodarczą, Prowadzenie 
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Prowadzenie seminariów szkoleniowych związa-
nych z zarządzaniem czasem, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygoto-
wanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywania progra-
mów dokumentalnych do  emisji, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Skomputeryzo-
wane szkolenia, Szkolenia personelu, Szkolenia przemysłowe, Szkole-

nia w  zakresie elektronicznego przetwarzania danych, Szkolenia 
w  zakresie reklamy, Szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia 
z  zakresu public relations, Szkolenia z  zakresu stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, Szkolenia w zakresie technik kompute-
rowych, Szkolenia w  zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia 
związane z  finansami, Szkolenie personelu w  zakresie umiejętności 
związanych z systemami biurowymi, Szkolenie personelu zajmującego 
się finansami, Szkolenie w zakresie administracji, Szkolenie z zakresu 
sprzedaży, Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkolenie zaawan-
sowane, Trening osobisty [szkolenie], Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputero-
wo, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, Udostępnianie z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i perso-
nelu, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacji biznesowej, 
Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z  zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi 
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w za-
kresie zarządzania, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawo-
dowymi, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, 
Usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, Usługi konsultacyj-
ne w  zakresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi 
nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi mentoringu bizne-
sowego, Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi orga-
nizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkolenia 
dla personelu, Usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detaliczne-
go, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szko-
leniowe dla przemysłu, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w  handlu detalicznym, Usługi szkoleniowe w  dziedzinie zarządzania 
handlem detalicznym, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usłu-
gi szkoleniowe w zakresie logistyki, Usługi szkoleniowe w zakresie do-
radztwa do spraw zarządzania .

(111) 348612 (220) 2021 07 21 (210) 531815
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BIELESZ MAREK POWER TOOLS, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeMark
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 2 Tusze drukarskie, Tonery drukarskie, Tusz do  drukarek, 
Atrament do  drukarek atramentowych, Kartridże do  drukarek, na-
pełnione, Kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, 
Wkłady z  tonerem, pełne, do  drukarek i  fotokopiarek, Tonery [tusz] 
do drukarek i fotokopiarek, Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tusze 
do  drukarek i  fotokopiarek, Wkłady atramentowe, pełne, do  druka-
rek, 7 Drukarki kodów kreskowych [maszyny], Drukarki wytłaczające, 
Etykieciarki kodów kreskowych, Etykieciarki, Maszyny do drukowania 
etykiet, Maszyny do drukowania na etykietach, Urządzenia do nadru-
kowywania etykiet [inne niż biurowe], Maszyny do produkcji etykiet 
[inne niż biurowe], Aplikatory etykiet [inne niż do użytku biurowego], 
Maszyny do etykietowania [inne niż do użytku biurowego], Podajniki 
etykiet [inne niż biurowe], 9 Drukarki, Drukarki wielofunkcyjne [MFP], 
Drukarki termiczne, Drukarki optyczne, Drukarki komputerowe, Dru-
karki kolorowe, Drukarki rozetkowe, Drukarki dyskretyzujące, Drukarki 
uderzeniowe, Drukarki bezuderzeniowe, Drukarki kodów kreskowych, 
Sterowniki drukarki laserowej, Drukarki do biletów, Drukarki z wyjścia-
mi zintegrowanymi, Urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki 
wielu użytkownikom, Oprogramowanie do  sterowania drukarkami 
komputerowymi, Programy do drukarek, Kable do drukarek, Konwer-
tery do drukarek, Stojaki do drukarek, Głowice drukarek termicznych, 
Rozgałęźniki [huby] do  drukarek, Sterowniki drukarek umożliwiające 
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współdzielenie portów, Wkłady atramentowe, nienapełnione, do dru-
karek komputerowych, Kartridże na  toner, nienapełnione, do  dru-
karek, Walizki specjalnie przystosowane do  przenoszenia drukarek 
komputerowych, Czytniki etykiet [dekodery], Samoprzylepne etykiety 
[magnetyczne], Samoprzylepne etykiety [zakodowane], Magnetycz-
ne etykiety identyfikacyjne, Etykiety identyfikacyjne [zakodowane], 
Etykiety z  kodami kreskowymi, kodowane, Etykiety identyfikacyjne 
[do odczytu maszynowego], Etykiety z odczytywanymi komputerowo 
kodami, Etykiety ze  zintegrowanymi tagami RFID, Etykiety identyfi-
kacyjne [dające się odczytać maszynowo], Etykiety zawierające infor-
macje zapisane lub kodowane elektronicznie, Etykiety zawierające in-
formacje zapisane lub kodowane magnetycznie, Etykiety zawierające 
informacje zapisane lub kodowane optycznie, Etykietki do oznaczania 
elektrycznych przewodów, Etykietki do  oznaczania kabli elektrycz-
nych, Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Elektronicz-
ne etykietki zabezpieczające, Elektroniczne etykiety identyfikacyjne 
i oznaczenia, Elektroniczne etykietki na towarach, 16 Przenośne dru-
karki etykiet [sprzęt biurowy], Taśmy do  drukarek igłowych, Papier 
do drukarek laserowych, Papier rolowany do drukarek, Materiały dru-
karskie i introligatorskie, Taśmy do przenośnych drukarek etykiet [arty-
kuły biurowe], Przenośne zestawy drukarskie, Taśmy do drukarek kom-
puterowych, Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Taśmy 
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, Zestawy drukarskie, 
Papier drukarski, Papier drukarski superkalandrowany, Etykiety wysył-
kowe, Etykiety adresowe, Etykiety z papieru, Etykiety tekturowe, Sa-
moprzylepne etykiety drukowane, Etykietki na prezenty, Drukowane 
etykietki papierowe, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Etykietki 
z ceną, Papier do etykietowania, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety 
przylepne z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykieciarki biuro-
we, Urządzenia ręczne do etykietowania, Urządzenia do etykietowa-
nia do użytku biurowego, Maszyny do drukowania etykiet do użytku 
domowego i biurowego .

(111) 348613 (220) 2021 07 26 (210) 531967
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Morszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO MROŹNA PAKA
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone mie-
szanki owocowo-warzywne .

(111) 348614 (220) 2021 07 27 (210) 532039
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) KLIŚ WIKTOR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Familja
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Przekłuwanie ciała, Kosmetyczne wy-
konywanie tatuaży za  pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, 
Tatuowanie, Usługi w  zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu 
do  higieny i  pielęgnacji urody u  ludzi, Wynajem sprzętu do  pielę-
gnacji skóry, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Wypożyczanie prze-
nośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie urządzeń do układa-
nia włosów, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, 
zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo do-
tyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i  urody, Doradztwo w  zakresie urody, Fryzjerskie (Sa-
lony-), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Higiena i  pielęgnacja urody, 

Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczny 
zabieg laserowy na  wzrost włosów, Kuracje do  włosów, Manicure, 
Manicure (Usługi-), Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szampo-
nem, Nakładanie produktów kosmetycznych na  twarz, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na  ciało, Odbudowa włosów, Ozdabia-
nie ciała, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fry-
zjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności, 
Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Udzielanie informacji o  urodzie, Udzielanie 
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z  usługami salonów piękności, Usługi doradcze w  zakresie 
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, Usługi far-
bowania brwi, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi 
koloryzacji brwi, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usu-
wania owłosienia, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, 
Usługi manicure i  pedicure, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi pedicure .

(111) 348615 (220) 2021 07 28 (210) 532061
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORME
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, 5 Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy diety 
dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety, Suplemen-
ty diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt .

(111) 348616 (220) 2021 07 28 (210) 532063
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) WERNER KAMILA ANNA ARIA CONSULTING, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARYE 31
(540) 

(591) biały, fioletowy, złoty, jasnozłoty
(531) 29 .01 .14, 26 .01 .01, 27 .07 .01, 01 .01 .01, 01 .01 .03
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie medycyny niekonwencjonalnej, 
Usługi w  zakresie medycyny naturalnej, Udzielanie porad dotyczą-
cych stanu zdrowia, Bioenergoterapia, Radiestezja, 45 Numerologia .

(111) 348617 (220) 2021 07 30 (210) 532178
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) ELLA-VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ella-Vita
(540) 

(591) czerwony, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 32 Woda [napoje], Woda gazowana [woda sodowa], 
Gazowana woda mineralna, Mineralne (wody-) [napoje], Napoje 
funkcjonalne na  bazie wody, Oczyszczona woda pitna, Preparaty 
do produkcji wody gazowanej, Smakowa woda mineralna, Woda aro-
matyzowana, Woda destylowana do  picia, Woda gazowana, Woda 
gazowana (Preparaty do  produkcji-), Woda litowa, Woda minerali-
zowana [napoje], Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda 
niegazowana, Woda pitna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna 
z  witaminami, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda wzbogacona 
odżywczo, Woda z lodowca, Woda źródlana, Wody mineralne, Wody 
gazowane, Wody mineralne i gazowane, Wody mineralne (nieleczni-
cze), Wody o smaku owocowym .

(111) 348618 (220) 2021 07 30 (210) 532205
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) HUDZ NATALIA GUERIE, Drohiczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Guérie BEAUTY CLINIC
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 348619 (220) 2021 07 31 (210) 532207
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) złoty
(531) 07 .03 .11, 26 .01 .16, 29 .01 .02
(510), (511) 11 Promiennikowe ogrzewacze do  pomieszczeń, grzej-
niki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy kominowe, kana-
ły dymowe, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], filtry 
do  wyciągów spalin w  instalacjach domowych i  przemysłowych, 
filtry do klimatyzacji, zasuwy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i kli-
matyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła, wymien-
niki ciepła, urządzenia jonizujące do  oczyszczania powietrza lub 
wody, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi kuchenne, wentylatory elektryczne do  użytku osobistego, 
agregaty klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory poko-
jowe, wentylatory wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory 
osiowe do  klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
promiennikowych ogrzewaczy do  pomieszczeń, grzejników elek-
trycznych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów 
kominowych, wentylatorów do  instalacji klimatyzacyjnych, filtrów 
do wyciągów spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, fil-

trów do  klimatyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i  maszyn 
do oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia 
powietrza, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń 
jonizujących do  oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wen-
tylacyjnych do  laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów 
kuchennych, wentylatorów elektrycznych do  użytku osobistego, 
agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentyla-
torów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wy-
wiewnych, wentylatorów osiowych do  klimatyzacji, wentylatorów 
ssących, Prowadzenie sprzedaży detalicznej i  hurtowej promienni-
kowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych, ele-
mentów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów kominowych, 
wentylatorów do  instalacji klimatyzacyjnych, filtrów do  wyciągów 
spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, filtrów do klima-
tyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania 
powietrza, instalacji i  urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, 
urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do  chłodzenia powietrza, re-
generatorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących 
do  oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wentylacyjnych 
do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych, 
wentylatorów elektrycznych do  użytku osobistego, agregatów kli-
matyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojo-
wych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, 
wentylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących .

(111) 348620 (220) 2021 07 31 (210) 532208
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSPEL Lider Wentylacji-SINCE 1974-
(540) 

(591) złoty
(531) 07 .03 .11, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 11 Promiennikowe ogrzewacze do  pomieszczeń, grzej-
niki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy kominowe, kana-
ły dymowe, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], filtry 
do  wyciągów spalin w  instalacjach domowych i  przemysłowych, 
filtry do klimatyzacji, zasuwy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i kli-
matyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła, wymien-
niki ciepła, urządzenia jonizujące do  oczyszczania powietrza lub 
wody, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi kuchenne, wentylatory elektryczne do  użytku osobistego, 
agregaty klimatyzacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory poko-
jowe, wentylatory wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory 
osiowe do  klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
promiennikowych ogrzewaczy do  pomieszczeń, grzejników elek-
trycznych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów 
kominowych, wentylatorów do  instalacji klimatyzacyjnych, filtrów 
do wyciągów spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, fil-
trów do  klimatyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i  maszyn 
do oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia 
powietrza, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń 
jonizujących do  oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wen-
tylacyjnych do  laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów 
kuchennych, wentylatorów elektrycznych do  użytku osobistego, 
agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentyla-
torów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wy-
wiewnych, wentylatorów osiowych do  klimatyzacji, wentylatorów 
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ssących, Prowadzenie sprzedaży detalicznej i  hurtowej promienni-
kowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych, ele-
mentów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów kominowych, 
wentylatorów do  instalacji klimatyzacyjnych, filtrów do  wyciągów 
spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, filtrów do klima-
tyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania 
powietrza, instalacji i  urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, 
urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do  chłodzenia powietrza, re-
generatorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących 
do  oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wentylacyjnych 
do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych, 
wentylatorów elektrycznych do  użytku osobistego, agregatów kli-
matyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojo-
wych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, 
wentylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących .

(111) 348621 (220) 2021 08 04 (210) 532354
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #NIEUSTRASZONA W PRACY
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 02 .03 .02, 02 .03 .15, 02 .03 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
do mediów i publikowania, oprogramowanie komputerowe w dzie-
dzinie elektronicznej działalności wydawniczej, utrwalone na  no-
śnikach informacje i  dane, publikacje elektroniczne, publikacje ty-
godniowe ładowalne w postaci elektronicznej z  internetu, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na  nośnikach, 16 materiały drukowane, materiały 
piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, publikacje drukowane, 35 
usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, usługi analizy i  in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 usługi agencji praso-
wych, usługi elektronicznej agencji prasowej, agencje informacyjne, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie online, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, pro-
dukcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi 
fotograficzne, organizacja webinariów, organizowanie spotkań i kon-
ferencji ., 42 tworzenie, uaktualnianie i  adaptacja programów kom-
puterowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron inter-
netowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, hosting portali 
internetowych, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
udostępnianie miejsca w Internecie na blogi .

(111) 348622 (220) 2021 06 24 (210) 530798
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA Vital Centrum
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, szary
(531) 01 .15 .03, 24 .13 .22, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Organizowanie i  prowadzenie aptek ogólnodostęp-
nych, w  których realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

suplementów diety, produktów kosmetycznych z wyłączeniem pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do perfumowania lub upiększa-
nia, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
I  chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w  medycynie, 
produktów biobójczych, Organizowanie i prowadzenie apteki inter-
netowej, w której realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, suplementów diety, produktów kosmetyczny-
mi z  wyłączeniem produktów leczniczych przeznaczonych do  per-
fumowania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stoso-
wanych w medycynie, produktów biobójczych, 44 Usługi w zakresie 
wykonywania leków recepturowych na zamówienie .

(111) 348623 (220) 2021 06 24 (210) 530804
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, biały, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 01 .15 .03, 24 .13 .22
(510), (511) 35 Organizowanie i  prowadzenie aptek ogólnodostęp-
nych, w  których realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznych z wyłączeniem pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do perfumowania lub upiększa-
nia, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i  chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w  medycynie, 
produktów biobójczych, Organizowanie i prowadzenie apteki Inter-
netowej, w której realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, suplementów diety, produktów kosmetyczny-
mi z  wyłączeniem produktów leczniczych przeznaczonych do  per-
fumowania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stoso-
wanych w medycynie, produktów biobójczych, 44 Usługi w zakresie 
wykonywania leków recepturowych na zamówienie .

(111) 348624 (220) 2021 06 24 (210) 530807
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA CENTRUM
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 01 .15 .03, 24 .13 .22, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Organizowanie i  prowadzenie aptek ogólnodostęp-
nych, w  których realizowana jest sprzedaż produktów leczniczych, 
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leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznych z wyłączeniem pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do perfumowania lub upiększa-
nia, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i  chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w  medycynie, 
produktów biobójczych, Organizowanie i prowadzenie apteki inter-
netowej, w której realizowana Jest sprzedaż produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, suplementów diety, produktów kosmetyczny-
mi z  wyłączeniem produktów leczniczych przeznaczonych do  per-
fumowania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stoso-
wanych w medycynie, produktów biobójczych, 44 Usługi w zakresie 
wykonywania leków recepturowych na zamówienie .

(111) 348625 (220) 2021 06 25 (210) 530856
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 26
(732) PAŁŻEWICZ MAŁGORZATA ŚWIAT MUZYKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Energia = Moc x Charakter²
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, ak-
tówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy [roczniki], 
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, biuletyny informacyjne, 
bloki [artykuły papiernicze], broszury, czasopisma [periodyki], fiszki 
[materiały piśmienne] kalendarze, kartki życzeniami, kartki muzycz-
ne z życzeniami, katalogi, książeczki do kolorowania, książki, komiksy, 
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe I  instruktażowe [z  wy-
jątkiem aparatów], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier, 
papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], 
periodyki [czasopisma], pieczęcie [stemple], przybory szkolne [arty-
kuły piśmienne], publikacje drukowane, podręczniki [książki], ulotki, 
41 Dystrybucja filmów, dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na  żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o Imprezach rozrywko-
wych, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z  udziałem innych osób, organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, pisanie piosenek, produkcja muzyczna, produkcja fil-
mów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów [innych niż testy 
reklamowe], sprawdziany edukacyjne, szkoły z  internatem, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w  zakresie obozów 
wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakre-
sie tłumaczeń ustnych, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie  do  pobrania], tłumaczenia, przedszkola, organizowanie i  pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
organizowanie i  prowadzenie kongresów, kultura fizyczna, wyższe 
uczelnie [edukacja] .

(111) 348626 (220) 2021 06 28 (210) 530869
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bryksy budująca pewność
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04

(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
projektów budowlanych, Agencje reklamowe, Reklama, Usługi mar-
ketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Konsultacje 
budowlane, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Rozbiórka 
budynków, Tynkowanie, Usługi doradztwa budowlanego, Budownic-
two, Wynajem sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi 
doradztwa budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie 
budowlane .

(111) 348627 (220) 2021 06 29 (210) 530916
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) SKIBA DANIEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMR GROUP
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 26 .07 .21, 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu .

(111) 348628 (220) 2021 06 29 (210) 530917
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) MAŁY RZYM HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL MAŁY RZYM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03
(510), (511) 41 Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, 43 
Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, 
Wynajmowanie sal na zebrania .

(111) 348629 (220) 2021 06 29 (210) 530927
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) MITKOWSKI MARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 
STEVE REEVE, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEVE REEVE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 24 Tekstylia i  substytuty tekstyliów, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy .

(111) 348630 (220) 2021 06 29 (210) 530939
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Q Pell
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, Kocioł pelletowy, kompaktowy 
kocioł pelletowy, Kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrze-
wania powietrzem, Ekologiczne kotły grzewcze, Kotły grzewcze 
na paliwa stałe zintegrowane z  systemami podawania i dozowania 
paliwa, Kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania, Kotły z wen-
tylatorem i sterownikiem, Korpusy kotłów, części do kotłów, akceso-
ria do kotłów, elementy grzejne, układy do dozowania i podawania 
paliw stałych do kotłów, zestawy podajnikowe, zbiorniki zasypowe, 
armatura do  kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i  bezpie-
czeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pompy ciepła, instalacje 
grzewcze, instalacje wyciągu spalin, Systemy kominowe .

(111) 348631 (220) 2021 06 29 (210) 530942
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) TOMZIK DAMIAN MIUM MASH, Zebrzydowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIUMMASH HANDCRAFTED SHOES & ACCESSORIES
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Toreb-
ki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki-
-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki do  ręki, Torebki na  ramię, 
Torebki typu hobo, Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane 
ze  skóry, Torebki, portmonetki i  portfele, Torebki noszone na  bio-
drach, Torebki-paski na  biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], To-
rebki na  biodra [nerki], Torebki wykonane z  imitacji skóry, Torebki 
do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe 
damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dyplo-
matki, Etui do  kart kredytowych, Etui, futerały na  dokumenty, Etui 
na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui 
na  karty kredytowe (portfele), Etui na  karty kredytowe wykonane 
ze  skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemow-
ląt przez ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do  portmonetek, 
Paski do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Pod-
ręczne torby do samolotu, Podróżne (Torby-), Plecaki [małe], Plecaki 
wycieczkowe, Portfele, Portfele do  przypinania na  pasku, Portfele 
na  karty, Portfele na  karty kredytowe, Portfele na  karty wizytowe, 
Portfele na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i ak-
tówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki 
na  nuty, Teczki na  prace plastyczne [futerały], Teczki ze  skóry, Tor-
by, Torby na buty, Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię, Torby 
na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby 
naramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby prze-
nośne, Walizki, 25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, 
Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z  wełny), Buty baletowe, 
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty 
dziecięce, Buty na  płaskim obcasie, Buty na  rzepy, Buty na  platfor-
mie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty 
sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z  ukrytym 
obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, 
Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze [obuwie], 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obu-
wie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastycz-
ne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i  damskie, Obuwie 
na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie re-
kreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Pantofle 
bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle domowe, Sandały, Sanda-

ły damskie, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały i buty plażowe, 
Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Tenisówki, 
Tenisówki [obuwie], Paski, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Pa-
ski z materiału, Paski do butów, Paski materiałowe [odzież], Paski wy-
konane z imitacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i handlowej 
w zakresie następujących towarów: Torebki, Skórzane torebki, Toreb-
ki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylo-
we torebki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki do ręki, 
Torebki na ramię, Torebki typu hobo, Kopertówki [małe torebki], To-
rebki wykonane ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki no-
szone na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston 
bag], Torebki na biodra [nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, To-
rebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, 
Małe damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dy-
plomatki, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui 
na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui 
na  karty kredytowe (portfele), Etui na  karty kredytowe wykonane 
ze  skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemow-
ląt przez ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do  portmonetek, 
Paski do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Pod-
ręczne torby do samolotu, Podróżne (Torby-), Plecaki [małe], Plecaki 
wycieczkowe, Portfele, Portfele do  przypinania na  pasku, Portfele 
na  karty, Portfele na  karty kredytowe, Portfele na  karty wizytowe, 
Portfele na  kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki 
i  aktówki, Teczki na  dokumenty, Teczki na  dokumenty [aktówki], 
Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki ze skó-
ry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię, 
Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, 
Torby naramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby 
przenośne, Walizki, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, 
Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z  wełny), Buty baletowe, 
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty 
dziecięce, Buty na  płaskim obcasie, Buty na  rzepy, Buty na  platfor-
mie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty 
sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z  ukrytym 
obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, 
Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze [obuwie], 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obu-
wie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastycz-
ne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i  damskie, Obuwie 
na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie re-
kreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Pantofle 
bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle domowe, Sandały, Sanda-
ły damskie, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały i buty plażowe, 
Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Tenisów-
ki, Tenisówki [obuwie], Paski, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], 
Paski z materiału, Paski do butów, Paski materiałowe [odzież], Paski 
wykonane z imitacji skóry  .

(111) 348632 (220) 2021 06 30 (210) 530976
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) GŁUCHOWSKA KAROLINA OPLOTKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPLOTKA
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .21, 27 .05 .01
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(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, Srebrne 
kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki do piercingu, Kol-
czyki do  uszu, Kolczyki z  metali szlachetnych, Kolczyki powlekane 
srebrem, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w  klipsy, Złote 
bransoletki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne 
bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżu-
teria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Branso-
letki z  koralików, Bransoletki z  metali szlachetnych, Bransoletki 
z  drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord na  bransoletki, 
Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Bransoletki z tkani-
ny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżute-
ria], Łańcuszki z  metali szlachetnych na  bransoletki, Bransoletki 
z  tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne 
opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub 
silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], 
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki 
śliniaki, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane sre-
brem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki 
z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łań-
cuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, Bransolety ob-
ręcze, Bransolety do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety 
i  zegarki połączone, Zawieszki do  bransoletek [biżuteria] z  metali 
pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżu-
teria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Bi-
żuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżu-
teria do  noszenia na  głowie, Biżuteria do  obuwia, Biżuteria 
emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobi-
sta, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platyno-
wa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci kora-
lików, Biżuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw 
sztucznych, Biżuteria wykonana z  kamieni szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z  kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z  metali nieszlachetnych, Biżuteria z  metali szlachetnych, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego 
[sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szklą sztrasowego, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze  złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], 
Broszki pokryte zlotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łań-
cuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łań-
cuszki na  klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z  metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szla-
chetnych, Obrączki ślubne, Medaliony, Pierścienie [ozdoby], Pier-
ścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, 
Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powleka-
ne srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przy-
jaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki [wyroby ju-
bilerskie], Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, 
Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokry-
wanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z me-
tali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, 
Wyroby jubilerskie z  kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z  metali półszlachetnych, Wyroby jubiler-
skie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszon-
kowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, 
Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i ze-
garki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka 
na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do ze-
garków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: kolczyki, kolczyki pozłacane, złote kolczyki, srebr-
ne kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące, kolczyki do  piercingu, 
kolczyki do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki powlekane 
srebrem, klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w  klipsy, złote 
bransoletki, bransoletki pozłacane, bransoletki [biżuteria], srebrne 
bransoletki, bransoletki przyjaźni, bransoletki identyfikacyjne [biżu-

teria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, branso-
letki z  koralików, bransoletki z  metali szlachetnych, bransoletki 
z  drewnianych koralików, jubilerskie łańcuszki kord na  bransoletki, 
rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, bransoletki z tkaniny 
haftowanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, bransoletki z tworzyw 
sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, elastyczne opaski z drutu 
do noszenia jako bransoletki, bransoletki z gumy lub silikonu ze wzo-
rem lub z napisem, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], srebrne naszyjni-
ki, złote naszyjniki, pozłacane naszyjniki, naszyjniki „śliniaki”, naszyj-
niki [wyroby jubilerskie], naszyjniki powlekane srebrem, zapięcia 
do  naszyjników, zawieszki do  naszyjników, naszyjniki z  metali szla-
chetnych, jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, łańcuszki z metali 
szlachetnych na naszyjniki, bransolety, bransolety obręcze, bransole-
ty do zegarków, zawieszki do bransoletek, bransolety i zegarki połą-
czone, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, bi-
żuteria będąca wyrobami z  metali szlachetnych, biżuteria będąca 
wyrobami z  kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria dia-
mentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do  kapeluszy, biżuteria 
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, 
biżuteria fantazyjna, biżuteria na  ciało, biżuteria osobista, biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria 
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżute-
ria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżute-
ria wykonana z  kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z  metali 
nieszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, bi-
żuteria wykonana z  metali półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z  metali szlachetnych, biżuteria wykonana z  platerowanych metali 
szlachetnych, biżuteria wytworzona z  brązu, biżuteria wytworzona 
z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii clo-
isonné, biżuteria z  emalii komórkowej, biżuteria z  kamieniami szla-
chetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria 
z  metali nieszlachetnych, biżuteria z  metali szlachetnych, biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna 
biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria ze złota, biżuteria 
ze złotem, broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki po-
kryte złotem [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, łańcuszki jubi-
lerskie, łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
łańcuszki kord wykonane z metali szlachetnych, łańcuszki na klejno-
ty, łańcuszki pozłacane, łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia 
na kostce, łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łań-
cuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, obrączki ślub-
ne, medaliony, pierścienie [ozdoby], pierścionki, pierścionki [biżute-
ria], pierścionki [biżuteria] wykonane z  metali nieszlachetnych, 
pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane 
metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki 
pozłacane, pierścionki symbolizujące przyjaźń, pierścionki w całości 
z drogich kamieni, pierścionki [wyroby jubilerskie], pierścionki zarę-
czynowe, pierścionki złote, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby ju-
bilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetny-
mi, wyroby jubilerskie wykonane z  metali szlachetnych, wyroby 
jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie wy-
konane ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z kamie-
niami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z  kamieniami szlachetnymi, 
wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z me-
tali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubilerskie 
ze  szkła, zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki eleganckie, zegarki 
damskie, zegarki elektryczne, zegarki pozłacane, srebrne zegarki, 
platynowe zegarki, zegary i  zegarki, zegarki na  łańcuszku, zegarki 
na rękę, etui na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, łań-
cuszki do zegarków, paski do zegarków .

(111) 348633 (220) 2021 06 30 (210) 530977
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) GŁUCHOWSKA KAROLINA OPLOTKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPLOTKA
(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, Srebrne 
kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki do piercingu, Kol-
czyki do  uszu, Kolczyki z  metali szlachetnych, Kolczyki powlekane 
srebrem, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w  klipsy, Złote 
bransoletki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne 
bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżu-
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teria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Branso-
letki z  koralików, Bransoletki z  metali szlachetnych, Bransoletki 
z  drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord na  bransoletki, 
Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Bransoletki z tkani-
ny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżute-
ria], Łańcuszki z  metali szlachetnych na  bransoletki, Bransoletki 
z  tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne 
opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub 
silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], 
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki 
śliniaki, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane sre-
brem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki 
z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łań-
cuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, Bransolety ob-
ręcze, Bransolety do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety 
i  zegarki połączone, Zawieszki do  bransoletek [biżuteria] z  metali 
pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżu-
teria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Bi-
żuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżu-
teria do  noszenia na  głowie, Biżuteria do  obuwia, Biżuteria 
emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobi-
sta, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platyno-
wa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci kora-
lików, Biżuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw 
sztucznych, Biżuteria wykonana z  kamieni szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z  kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z  metali nieszlachetnych, Biżuteria z  metali szlachetnych, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego 
[sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szklą sztrasowego, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze  złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], 
Broszki pokryte zlotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łań-
cuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łań-
cuszki na  klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z  metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szla-
chetnych, Obrączki ślubne, Medaliony, Pierścienie [ozdoby], Pier-
ścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, 
Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powleka-
ne srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przy-
jaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki [wyroby ju-
bilerskie], Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, 
Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokry-
wanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z me-
tali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, 
Wyroby jubilerskie z  kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z  metali półszlachetnych, Wyroby jubiler-
skie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszon-
kowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, 
Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i ze-
garki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka 
na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do ze-
garków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, 
Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki do  pier-
cingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachetnych, Kolczyki po-
wlekane srebrem, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klip-
sy, Złote bransoletki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], 
Srebrne bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyj-
ne [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, 
Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransolet-
ki z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, 
Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Bransoletki z tkani-
ny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżute-
ria], Łańcuszki z  metali szlachetnych na  bransoletki, Bransoletki 

z  tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne 
opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub 
silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], 
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki 
„śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane sre-
brem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki 
z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łań-
cuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, Bransolety ob-
ręcze, Bransolety do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety 
i  zegarki połączone, Zawieszki do  bransoletek [biżuteria] z  metali 
pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżu-
teria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Bi-
żuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżu-
teria do  noszenia na  głowie, Biżuteria do  obuwia, Biżuteria 
emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobi-
sta, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platyno-
wa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci kora-
lików, Biżuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw 
sztucznych, Biżuteria wykonana z  kamieni szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z  kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z  metali nieszlachetnych, Biżuteria z  metali szlachetnych: 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego 
[sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze  złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], 
Broszki pokryte złotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łań-
cuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łań-
cuszki na  klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z  metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szla-
chetnych, Obrączki ślubne, Medaliony, Pierścienie [ozdoby], Pier-
ścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z  metali szlachetnych, 
Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powleka-
ne srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przy-
jaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki [wyroby ju-
bilerskie], Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, 
Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokry-
wanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z me-
tali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, 
Wyroby jubilerskie z  kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z  metali półszlachetnych, Wyroby jubiler-
skie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszon-
kowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, 
Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i ze-
garki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka 
na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do ze-
garków .

(111) 348634 (220) 2021 06 30 (210) 530978
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KISIELEWSKI PIOTR TASTY FOOD, Cekanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vergrano
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 05 .01 .16
(510), (511) 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Usługi herbaciarni, Usługi snack-barów, Usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, Lodziarnie, Kafeterie [bufety], 
Usługi barów kawowych .
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(111) 348635 (220) 2021 06 30 (210) 530979
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUCY, KUSY, KOZIOŁ, CZEREPACH, DUDA I CAŁA RESZTA
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzien-
niki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze, katalogi, plakaty, 
naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji telewizyjnych i radiowych, 
Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, Produk-
cja seriali, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja 
koncertów, widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organiza-
cja nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi ob-
sługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism .

(111) 348636 (220) 2021 06 30 (210) 530982
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) AMBER PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEK24 APTEKA ONLINE
(540) 

(591) ciemnożółty, ciemnoszary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .09, 26 .04 .16, 24 .13 .24
(510), (511) 3 Mydła, środki do  czyszczenia zębów, ałun, antyper-
spiranty, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do  czyszczenia protez zębowych, preparaty do  depilacji, kosme-
tyki, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maści do  celów 
kosmetycznych, olejki do  celów kosmetycznych, patyczki z  watą 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, pasty, proszki, płyny do zębów, sole 
do  kąpieli, szampony, talk kosmetyczny, wazelina kosmetyczna, 
woda utleniona do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji 
włosów, 5 Anestetyki, antybiotyki, antyseptyki, apteczki przenośne 
wyposażone, balsamy do  celów leczniczych, bandaże higieniczne, 
bandaże opatrunkowe, borowina lecznicza, preparaty chemicz-
ne do  celów farmaceutycznych, medycznych i  weterynaryjnych, 
preparaty czyszczące do  szkieł kontaktowych, czopki, dietetyczna 
żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, gaza opatrunkowa, herbata 
lecznicza, pieluchy i  podpaski higieniczne, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, jodyna, kapsułki do  celów farmaceu-
tycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, kompresy, leki, mleko 
w  proszku dla niemowląt, narkotyki do  celów medycznych, środki 
nasenne, środki do  leczenia oparzeń, surowice, szczepionki, środki 
przeciwbólowe, wata do  celów medycznych, zioła lecznicze, pre-
paraty homeopatyczne, produkty farmaceutyczne i  weterynaryj-
ne, środki sanitarne do  celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odka-
żające, środki grzybobójcze, środki dietetyczne, produkty zielarskie, 
preparaty witaminowe, dodatki mineralne do  żywności, produkty 
parafarmaceutyczne, produkty ziołowe do celów leczniczych, żyw-
ność dla niemowląt, kosmetyki o  działaniu leczniczym, chemiczne 
środki antykoncepcyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pieluchy 
dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, majtki hi-
gieniczne dla nietrzymających mocz, 10 Aparaty medyczne, artyku-
ły ortopedyczne, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, butelki 
dla niemowląt, smoczki do  butelek dla niemowląt, igły do  celów 
medycznych, inhalatory, irygatory do  celów medycznych, ściągarki 
mleka, prezerwatywy, strzykawki do celów medycznych, termome-
try do celów medycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia 
krwi, protezy kończyn, zamknięcia do butelek do karmienia, smoczki 
oraz smoczki do butelek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, apara-
ty do karmienia piersią, irygatory do celów medycznych, łyżki i po-
jemniki do  podawania leków, kroplomierze do  celów medycznych, 
worki na lód do celów medycznych, cewniki, bańki lekarskie, środki 

antykoncepcyjne nie chemiczne, wkładki ortopedyczne, nakolanniki 
ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, rękawice 
do  celów medycznych, rękawice do  masażu, przyrządy do  masażu 
kosmetycznego, pończochy przeciw żylakom, pasy przepuklinowe, 
podkładki zapobiegające odleżynom, rozpylacze do celów medycz-
nych, 35 Centrum pomocy połączeń medycznych do  dostarczania 
informacji i  usługi związane ze  zdrowiem świadczone za  pośred-
nictwem Internetu, telefonu i  innych środków, Usługi zarządzania 
elektroniczną dokumentacją medyczną, Dostarczanie katalogów 
medycznych i szpitalnych oraz programów opieki zdrowotnej, Usłu-
gi reklamowania telemedycyny, reklama, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, usługi handlu 
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceu-
tycznymi, Usługi sprzedaży w  aptekach i  sklepach produktów dla 
zdrowia i  urody, Usługi sklepów detalicznych sprzedających środki 
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty 
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, Sprze-
daż detaliczna i  hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków to-
aletowych I produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, 
sprzętu do rehabilitacji, Prowadzenie aptek .

(111) 348637 (220) 2021 07 02 (210) 531074
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) WILEMAJTYS CEZARY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUB ELEKTROMOBILNOŚCI
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 9 Ładowarki do  baterii, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Znaki świecące, 39 Dostawa energii elektrycznej, Do-
stawa towarów, Dystrybucja energii, Organizowanie podróży, Trans-
port, Transport pasażerski .

(111) 348638 (220) 2021 07 01 (210) 531085
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 26
(732) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXUS natury
(540) 

(591) szary, biały, zielony
(531) 17 .02 .01, 17 .02 .02, 26 .15 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Środki toaletowe, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Mydła i  żele, Preparaty 
do depilacji i golenia, Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Kosmetyki do makijażu, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Maski kosmetyczne, Toniki do  użytku kosmetycznego, Kosmetyczne 
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peelingi do ciała, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi, Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach 
pielęgnacyjnych, Przybory do manicure i pedicure, Przyrządy ręczne 
do  złuszczania martwego naskórka, Przyrządy ręczne do  usuwania 
twardego naskórka, Urządzenia elektroniczne do złuszczania martwe-
go naskórka, 44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skó-
ry, Higiena i pielęgnacja urody, Kuracje do włosów, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na  ciało, Pielęgnacja urody, 
Salony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów piękności, Usługi spa, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, Usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w  zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Wynajem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u  ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetycz-
ne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgna-
cji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała ludz-
kiego, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usłu-
gi zabiegów na cellulit .

(111) 348639 (220) 2021 07 05 (210) 531170
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 26
(732) MARKIEWICZ-PIOTROWSKA ROMANA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Za każdym uśmiechem kryje się historia
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, Alginat ortodontyczny 
do  wycisków dentystycznych, Antybiotyki do  stosowania w  stoma-
tologii, Czyściki o  działaniu ścierającym do  użytku dentystycznego, 
Cementy dentystyczne, Dentystyczne materiały ceramiczne, Denty-
styczne materiały do tworzenia modeli zębów, Dentystyczne materia-
ły do powielania modeli zębów, Dentystyczne materiały do odcisków, 
Dentystyczne materiały porcelanowe, Dentystyczne materiały ścierne, 
Dentystyczne materiały wiążące, Dentystyczne mieszaniny odbudo-
wujące, Gazy do użytku dentystycznego, Gips do celów dentystycz-
nych, Kleje do celów dentystycznych, Kleje do protez dentystycznych, 
Kleje do  użytku stomatologicznego i  dentystycznego, Lakier denty-
styczny, Lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Lakiery prze-
wodzące do  celów stomatologicznych, Lecznicze płyny do  płukania 
jamy ustnej, Lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Leki do celów 
stomatologicznych, Mastyksy dentystyczne, Materiał do naprawiania 
zębów, Materiały na koronki dentystyczne, Materiały na mostki den-
tystyczne, Materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez 
dentystycznych, Materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycz-
nych, Materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, 
Materiały dentystyczne do  plombowania zębów, Materiały denty-
styczne do wypełniania zębów, Materiały dentystyczne do odcisków, 
Materiały do osadzania do celów dentystycznych, Materiały do plom-
bowania zębów, Materiały do  profilaktyki jamy ustnej, Materiały 
do protez dentystycznych, Materiały do sztucznych zębów, Materiały 
do uszczelniania szczelin do celów dentystycznych, Materiały utrwa-
lające do  celów dentystycznych, Materiały porcelanowe do  użytku 
w stomatologii, Materiały utrwalające do celów dentystycznych, Por-
celana na  protezy dentystyczne, Preparaty farmaceutyczne dla ce-
lów stomatologicznych, Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Środki znieczulające do  celów stomatologicznych, Stomatologiczne 
środki profilaktyczne, Stopy ceramiczne na  korony zębowe, Stopy 
dentystyczne, Wosk dentystyczny, Wosk do  modelowania do  celów 
stomatologicznych, 44 Chirurgia plastyczna, Dopasowywanie protez, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Po-
moc medyczna, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, 
Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi ortodontycz-

ne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie wybielania zębów .

(111) 348640 (220) 2021 07 06 (210) 531241
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) MARCZAK ALBERT, Janówek Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO TEC CAN-BUS MODULE FOR TOW BARS
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 12 Przyczepy samochodowe, Złącza do przyczep do po-
jazdów, Przyczepy .

(111) 348641 (220) 2021 07 07 (210) 531273
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBD Spectral
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku wete-
rynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, konopie indyjskie 
do celów medycznych, herbata lecznicza, 31 Nasiona (ziarna), surowe 
produkty rolne, surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty le-
śne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, ziarna 
(nasiona), naturalne rośliny i  kwiaty, karma dla zwierząt domowych, 
rośliny suszone, kwiaty suszone, rośliny konopi, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  suplementami diety, reklama, zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi sekretarskie i biurowe .

(111) 348642 (220) 2021 07 08 (210) 531311
(151) 2021 11 19 (441) 2021 08 02
(732) WIZA OLIWIA WIZA LAW FIRM ADWOKAT OLIWIA WIZA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZA LAW FIRM
(540) 

(591) granatowy, biały, złoty
(531) 01 .05 .01, 03 .07 .19, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
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spodarczej, Doradztwo w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, Przygotowywanie zeznań podat-
kowych, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi informacyjne 
w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Za-
rządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Edukacja 
w zakresie problematyki prawnej, Nauczanie w zakresie problematyki 
prawnej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szko-
leń, seminariów i warsztatów, Pisanie i publikowanie tekstów, książek, 
Publikacje elektroniczne on-line, Usługi w zakresie tłumaczeń języko-
wych, tłumaczenia językowe, 45 Badania prawne, Doradztwo praw-
ne, Dostarczanie informacji prawnych, Doradztwo prawne związane 
z  prawami własności intelektualnej, Mediacja, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Porady prawne i  zastępstwo procesowe, Pośred-
nictwo w  procedurach prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi prawne, Usługi prawne do-
tyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworze-
niem i rejestracją firm, Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie ba-
dań prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie 
przygotowania dokumentów prawnych .

(111) 348643 (220) 2021 07 08 (210) 531330
(151) 2021 11 19 (441) 2021 08 02
(732) RUTKOWSKI KRZYSZTOF TRADE-IN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UBIERZSIE .COM
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 09 .05 .15, 24 .17 .02, 27 .05 .09, 27 .05 .17
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [nakrycia gło-
wy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], 
Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy 
[odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież 
damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszo-
wa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kasz-
mirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony 
[odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulo-
wery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako 
odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na  ręce 
[odzież], Odzież z  imitacji skóry, Odzież w  stylu sportowym, Gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, 
Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki dru-
hen, Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki ciążowe, Sukienki 
ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym 
kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapi-
nane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, 
Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi 
rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Okrycia [narzutki] nakładane na  koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórza-
ne, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krót-
kie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, 
Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [al-
ladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie 

i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z  dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry 
polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swe-
try z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, 
Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze 
futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, 
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płasz-
cze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki fu-
trzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki 
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki 
futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane 
kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, 
Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynar-
skie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, 
Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pompo-
nem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego 
futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, 
Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylin-
dry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, 
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie 
szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki 
do  zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecię-
ce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robo-
cze, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, 35 Usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-
line obejmujące odzież, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy .

(111) 348644 (220) 2021 07 09 (210) 531339
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) KRZYWIŃSKA-KOBUS JADWIGA PARK DZIKICH ZWIERZĄT 
KADZIDŁOWO, Kadzidłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK DZIKICH ZWIERZĄT KADZIDŁOWO
(540) 

(531) 03 .07 .03, 03 .07 .21, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dziedzińce 
zwierzęce, Edukacja, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe 
z zakwaterowaniem, Obsługa ogrodów zoologicznych, Ogrody bo-
taniczne, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z  sektorem 
turystycznym, Organizacja wystaw w  celach edukacyjnych, Orga-
nizacja wystaw zwierząt do  celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z  prze-
wodnikiem, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Orga-
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nizowanie festiwali w  celach szkoleniowych, Organizowanie i  pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie 
wystaw w  celach szkoleniowych, Organizowanie imprez edukacyj-
nych, Pokazy zwierząt, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe 
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Prowadze-
nie ogrodów zoologicznych, Prowadzenie parków rozrywki, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z  ekologią, Świadczenie 
usług w  dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w  zakresie parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyj-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych 
parków rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach roz-
rywki, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Usługi ośrodków dzi-
kiej przyrody [do celów rekreacyjnych], Usługi parków rekreacyjnych, 
Usługi rekreacyjne, Usługi terenów rekreacyjnych, Usługi w zakresie 
parków rozrywki i parków tematycznych, Warsztaty do celów rekre-
acyjnych, Wynajmowanie zwierząt do  celów rekreacyjnych, Wysta-
wianie zwierząt, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zoo .

(111) 348645 (220) 2021 07 09 (210) 531344
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE SPÓŁKA 
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZIOM ka
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi barów i  restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Kawiarnia, Organizowanie 
bankietów, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi 
kawiarni, Usługi herbaciani, Usługi restauracyjne .

(111) 348646 (220) 2021 07 09 (210) 531347
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE SPÓŁKA 
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POZIOM KA
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi barów i  restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Kawiarnia, Organizowanie 
bankietów, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi 
kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi restauracyjne .

(111) 348647 (220) 2021 07 12 (210) 531472
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) GMINA KĘPICE, Kępice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S M O K
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, biały, niebieski, czarny
(531) 04 .03 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 40 Recykling i  uzdatnianie odpadów, Doradztwo zwią-
zane z recyklingiem odpadów i śmieci, Usługi z zakresu zarządzania 
odpadami |recykling|, Udzielanie informacji związanych z  recyklin-
giem odpadów, Sortowanie odpadów i  materiałów nadających się 
do recyklingu [przetwarzanie], Usługi recyklingowe, Usługi informa-
cyjne, doradcze i  konsultacyjne związane z  recyklingiem odpadów 
i śmieci, Przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów, 42 Monitoring 
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring środo-
wiskowy terenów utylizacji odpadów, Udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych z  konkretnymi opcjami wyszukiwania dotyczącymi 
recyklingu i  uzdatniania odpadów, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do  zarządzania selektywną 
zbiórką odpadów, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego do  zarządzania selek-
tywną zbiórką odpadów .

(111) 348648 (220) 2021 07 13 (210) 531525
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e KIOSK
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Nośniki informacji optyczne, magnetyczne i  cyfrowe, 
Publikacje elektroniczne-moduły ładowalne, Programy, oprogramo-
wanie komputerowe stałe, programy komputerowe nagrane, pro-
gramy komputerowe ładowalne, programy komputerowe sterujące, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, Płyty CD 
i  DVD oraz gramofonowe, dyski z  nagraniami, dyski kompaktowe, 
Komputery, komputery przenośne, komputery podręczne, Drukarki 
do komputerów, Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 39 
Magazynowanie, przechowywanie i pakowanie towarów, Dystrybu-
cja przesyłek, dystrybucja książek, pism periodycznych, gazet i cza-
sopism, Prowadzenie magazynów, Usługi logistyczne i  spedycyjne 
towarów, kolportaż, transport i przeładunek, 41 Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek, gazet, i czasopism, Publikacje broszur, formu-
larzy, map, atlasów, nut, kalendarzy, plakatów, rycin innych niż rekla-
mowe, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie 
reprodukcji dzieł sztuki, Publikowanie elektroniczne online książek 
i  periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie  do  pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie  do  pobrania 
z  sieci komputerowych, Publikowanie w  Internecie oraz na  nośni-
kach optycznych i  magnetycznych tekstów innych niż reklamowe 
i  promocyjne, Wynajmowanie sprzętu radiowo-telewizyjnego, ka-
mer i kamer wideo .

(111) 348649 (220) 2021 07 13 (210) 531526
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nexto
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepu internetowego 
oferującego do sprzedaży produkty w wersji elektronicznej, w szcze-
gólności książki elektroniczne, czasopisma elektroniczne, książki 
audio, nagrania dźwiękowe, oprogramowanie komputerowe i  gry 
komputerowe .

(111) 348650 (220) 2021 07 13 (210) 531539
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) RESTKOLEKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR WARSZAWSKI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .21, 04 .02 .11
(510), (511) 35 Piwo, Wody mineralne i  gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i  soki owocowe, Syropy i  inne 
preparaty do produkcji napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 348651 (220) 2021 07 15 (210) 531567
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S .A ., Neuchâtel, (CH)
(540) (znak słowny)
(540) INTRODUCED BY IQOS
(510), (511) 34 Tytoń surowy i  przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do  skręcania papierosów, tytoń 
do  fajek, tytoń do  żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus 
[tytoń do  stosowania doustnego], Substytuty tytoniu (nie  do  ce-
lów medycznych), Papierosy elektroniczne, Produkty tytoniowe 
do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące 
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do  użytku w  papierosach elektronicznych, Artykuły dla 
palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe,  
puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszon-
kowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki .

(111) 348652 (220) 2021 07 15 (210) 531572
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gardimax-zerwij z bólem gardła
(510), (511) 5 Bandaże opatrunkowe, Białkowe suplementy diety, 
Detergenty do  celów medycznych, Dietetyczna żywność przysto-
sowana do  celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowa-
ne do  celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, 
Gazy do celów medycznych, Gąbka do ran, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kompresy, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Le-
karstwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi, Leki do celów stomato-
logicznych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
Leki do celów weterynaryjnych, Leki wzmacniające, Maści do celów 
farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mineralne 
suplementy diety, Napoje stosowane w  lecznictwie, Odżywcze 
suplementy diety, Pastylki do  ssania do  celów farmaceutycznych, 
Plastry, Plastry do  celów medycznych, Płyny do  celów farmaceu-
tycznych, Płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycznych, 
Płyny do  przemywania oczu, Preparaty chemiczne do  celów far-
maceutycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Pre-
paraty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty do irygacji do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty tamujące krwa-
wienie, Preparaty witaminowe, Substancje odżywcze dla mikroor-
ganizmów, Suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, Syropy 

do  użytku farmaceutycznego, Środki przeciwbólowe, Środki tra-
wienne do  celów farmaceutycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, 10 Cewniki, Igły do celów medycznych, Igły do zszywa-
nia, Inhalatory, Inhalatory wodorowe, Strzykawki do celów medycz-
nych, Strzykawki do zastrzyków, 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Broszury, 
Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chu-
steczki do  nosa [papierowe], Czasopisma, Diagramy, Drukowane 
rozkłady, Etykiety z  papieru lub kartonu, Fiszki, Formularze [blan-
kiety, druki], Fotografie, Gazety, Kalendarze, Kartki z  życzeniami, 
Karton, Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [ar-
tykuły biurowe], Katalogi, Koperty [artykuły piśmienne], Książeczki 
do kolorowania, Książki, Maszynki do ostrzenia ołówków, elektrycz-
ne lub nie, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściela-
nia] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe z pa-
pieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], 
Obrazy i  zdjęcia, Ochronne okładki na  książki, Okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], Ołówki, Papier, Papier do  pisania [listowy], 
Papier w  arkuszach [artykuły piśmienne], periodyki [czasopisma], 
pióra i  długopisy [artykuły biurowe], Podkładki na  biurko, Pojem-
niki na  ołówki, Portrety, Powielacze, Prospekty, Przybory szkolne, 
Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowa-
ne, Pudełka z papieru lub kartonu, Reprodukcje graficzne, Rysunki, 
Skoroszyty, Szablony [artykuły piśmienne], Szyldy z  papieru lub 
z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśma kle-
jąca, Torby papierowe, Torebki do  pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Ulotki, 
Usuwalne znaczki (stemple), Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki 
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia [artyku-
ły papiernicze], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki poczto-
we, 35 Badania opinii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa, 
Fakturowanie, Fotokopiowanie, Marketing ukierunkowany, Pokazy 
towarów, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Promowanie 
towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama Korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sprzedaż deta-
liczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi mar-
ketingowe, Usługi modelek i  modeli do  celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi Public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, Wyceny handlowe, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 
41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk, 
Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja widowisk, Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły .

(111) 348653 (220) 2021 07 15 (210) 531583
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łubiana (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ć ĆMIELÓW 1790 CHODZIEŻ 1852 Ćmielów Design Studio L 
LUBIANA POLSKA GRUPA PORCELANOWA



104 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9/2022

(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .03 .04, 26 .03 .18, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 
26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .07 .01
(510), (511) 21 Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, Figurki z porcelany, 
ceramiki, Ozdoby z porcelany, Popiersia z porcelany, Porcelana, Ser-
wisy [zastawy stołowe], Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Zastawa 
stołowa .

(111) 348654 (220) 2021 07 15 (210) 531614
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) BŁAŻEWICZ ŁUKASZ, Ostróda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOGAS WOOD BŁAŻEWICZ
(540) 

(591) biały, jasnozielony, czarny
(531) 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy, Drewno ko-
minkowe, 39 Usługi transportowe, Transport odpadów .

(111) 348655 (220) 2021 07 20 (210) 531827
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) DICOFARM S .P .A ., Rzym (IT)
(540) (znak słowny)
(540) ANAKETON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Odżywcze suplementy diety, Suplementy witamino-
we w postaci kropli, proszku (saszetki) i tabletek, Ekstrakty roślinne 
do  celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów 
leczniczych, Mineralne suplementy diety, Środki przeciwwymiotne 
do leczenia nudności, Środki ułatwiające trawienie, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia chorób układu pokarmowego .

(111) 348656 (220) 2021 07 20 (210) 531828
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) DICOFARM S .P .A ., Rzym (IT)
(540) (znak słowny)
(540) DICOPEG
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Środki przeczyszczające .

(111) 348657 (220) 2021 07 20 (210) 531838
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) LISZEWSKI SŁAWOMIR, CHĄDZYŃSKI ADAM DELFORM 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELFORM
(510), (511) 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Stolarstwo 
[produkcja na  zamówienie], Stolarstwo meblowe [produkcja na  za-
mówienie], Profilowanie mebli, Produkcja mebli na  zamówienie, 
Produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
Usuwanie powłok z mebli .

(111) 348658 (220) 2021 07 20 (210) 531842
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) JANKOWSKA MAGDALENA KREM DE LA KREM, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KREM DE LA KREM
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy kosme-
tyków, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki kolorowe, 
Mydła kosmetyczne, Wata kosmetyczna, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki do makijażu, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki do samoopa-
lania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], 
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Kosmety-
ki do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery nawierzch-
niowe do  paznokci, Preparaty do  włosów, Kosmetyki do  włosów, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy kosmetyków, 
Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, Kosme-
tyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki kolorowe, Mydła 
kosmetyczne, Wata kosmetyczna, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
do  makijażu, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki do  samoopalania, Ko-
smetyki dla dzieci, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty kosmetyczne 
do  włosów, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Preparaty kosmetyczne do  kąpieli i  prysznicowe, Kosmetyki do  pa-
znokci, Preparaty do  pielęgnacji paznokci, Lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, Preparaty do włosów, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Akcesoria kosmetyczne, Perfumy, Preparaty zapa-
chowe, Świece, Woski zapachowe .

(111) 348659 (220) 2021 07 26 (210) 532005
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KRYSTERA WERONIKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTAL BEAUTY WERONIKA KRYSTERA
(540) 

(591) jasnożółty, czarny
(531) 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i  urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Manicure, Na-
kładanie produktów kosmetycznych na ciało, Usługi koloryzacji brwi, 
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kształtowania brwi, Usługi nitkowania 
brwi, Usługi opalania natryskowego, Usługi pedicure, Usługi podkrę-
cania rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów piękności, Usługi 
tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, Usługi w  zakresie mikropigmentacji, Usługi w  za-
kresie ozdabiania ciała, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Usługi wizażystów, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody .

(111) 348660 (220) 2021 07 15 (210) 531589
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
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(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zazzz
(510), (511) 5 Środki owadobójcze, Produkty biobójcze, Repelenty, 
Środki odstraszające owady, Środki odstraszające owady w  kremie, 
Środki odstraszające owady w  żelu, Środki odstraszające owady 
w sprayu, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki odstraszające 
owady dla ludzi w sprayu, Środki odstraszające komary, Środki odstra-
szające komary w kremie, Środki odstraszające komary w żelu, Środki 
odstraszające komary w sprayu, Środki odstraszające komary do na-
kładania na skórę, Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków 
ukąszeń owadów w  kremie, Preparaty farmaceutyczne do  uśmie-
rzania skutków ukąszeń owadów w  żelu, Preparaty farmaceutyczne 
do  uśmierzania skutków ukąszeń owadów w  sprayu, Bransoletki na-
sączone środkiem odstraszającym owady, Chusteczki nasączone środ-
kiem odstraszającym owady, Zawieszki odstraszające owady .

(111) 348661 (220) 2021 07 21 (210) 531810
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) WĄSOWICZ PIOTR VASCOO, Promnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOOLAND .PL
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 16 Tatuaże zmywalne .

PRZEDŁUŻENIE PRAWA

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

(111) 050778 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 050806 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 053515 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059091 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059196 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059218 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 074111 (180) 2031 06 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 074992 (180) 2031 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075746 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076323 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076860 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076861 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077377 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077386 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077467 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077516 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077538 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078305 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078306 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078588 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078697 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080069 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości .

(111) 080470 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081023 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081024 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081363 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081364 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081518 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082069 (180) 2032 07 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082381 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082921 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083850 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084102 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085306 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085708 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 095576 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 143687 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 144450 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 145431 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 146931 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147496 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 147497 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 153243 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161111 (180) 2031 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162024 (180) 2031 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163260 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163497 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163987 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163992 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163993 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164397 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164823 (180) 2032 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164855 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165043 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165092 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165188 (180) 2031 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165280 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165290 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165326 (180) 2032 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165378 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165628 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165657 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165905 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165971 (180) 2032 01 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166037 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166152 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166187 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166294 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166454 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166578 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167055 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167155 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167168 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167871 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167984 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167994 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168521 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168531 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169184 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169217 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169218 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169317 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170017 (180) 2032 01 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170389 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170648 (180) 2032 03 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172073 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172868 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172869 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172870 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 173110 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173111 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173464 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173705 (180) 2031 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174052 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175622 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177637 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177774 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181823 (180) 2031 12 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 183521 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 184015A (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 199303 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 204910 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 211840 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 248153 (180) 2031 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 249903 (180) 2031 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 249904 (180) 2031 06 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 250175 (180) 2031 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: roboty budowlane 
związane ze  wznoszeniem bu-
dynków i  ich  całkowitym wykań-
czaniem, wykonywanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, klimatyzacyjnych .

(111) 251536 (180) 2031 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253191 (180) 2031 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253801 (180) 2032 01 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253958 (180) 2031 04 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254164 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254270 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254442 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254704 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254782 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254783 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254784 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254785 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254794 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 43: hotele, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy .

(111) 254889 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255210 (180) 2032 01 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255216 (180) 2032 01 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255293 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255294 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255296 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255298 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255326 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255357 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255366 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255367 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255368 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255543 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255668 (180) 2031 12 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255703 (180) 2032 01 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255754 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255808 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255858 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255910 (180) 2031 10 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255952 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256093 (180) 2031 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256114 (180) 2032 02 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256120 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256129 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256162 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256191 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256192 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256403 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości .

(111) 256418 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256419 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256424 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256425 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256429 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256430 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256431 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256588 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256589 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256593 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256637 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256638 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256821 (180) 2032 02 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256985 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257062 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257063 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257064 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257065 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257066 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257068 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 12: wózki spacerowe, wózki 
głębokie, budki i gondole do wóz-
ków dziecięcych, samochodowe 
foteliki bezpieczeństwa i  pod-
stawki bezpieczeństwa dla dzieci; 
18: nosidełka dziecięce, chusty 
do noszenia dzieci, torby do prze-
noszenia dzieci, torby do  wózków 
dla dzieci, parasole i  parasolki; 20: 
łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dzie-
cięce podróżne, kołyski, chodziki 
dla dzieci, kojce dla dzieci, leżaczki 
bujane dla dzieci, materace, po-
ściel, śpiwory, maty do kojców dla 
dzieci, meble dla dzieci .

(111) 257100 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257161 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257233 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257304 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257305 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257306 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257412 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257413 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257473 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257474 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257475 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257547 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257551 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257556 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257809 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258045 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258046 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258066 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258080 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258197 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258198 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258199 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258246 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258247 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258248 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258249 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258250 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258265 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258508 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258573 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258730 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258797 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 259050 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259169 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259191 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259201 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259209 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259248 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259341 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259435 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259436 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259573 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259683 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259713 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259757 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259857 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259858 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259859 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259906 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260031 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260074 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260327 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260555 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260609 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260663 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260664 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260806 (180) 2032 09 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260926 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260985 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260986 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261088 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261123 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261141 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261180 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261458 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261472 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261473 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261478 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261638 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261868 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261903 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261957 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261964 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262398 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262845 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263066 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263603 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263663 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263820 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263888 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263889 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264198 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264314 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264402 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265302 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266054 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266523 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266524 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266642 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266643 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266645 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268043 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268181 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268497 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268585 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269739 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269740 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269741 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269742 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .

(111) 269743 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269744 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270264 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270946 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272909 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273567 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274541 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276810 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276811 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 277236 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 279681 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 284100 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 298287 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 328573 (180) 2032 09 28 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) 521770 U
(210) 528348 U
(210) 499492 U
(210) 490201 U
(210) 496805 U
(210) 471918 U
(210) 506154 U
(210) 464834 U
(210) 443915 21/2015
(210) 520889 U
(210) 514327 U
(210) 477090 U
(210) 487817 ZT32/2018
(210) 284506 24/2004
(210) 284505 24/2004
(210) 516604 U
(210) 490741 U
(210) 513997 U
(210) 516605 U
(210) 401312 19/2012
(210) 433890 02/2015
(210) 444775 23/2015
(210) 469510 ZT22/2017
(210) 484854 U

(210) 486788 ZT41/2018
(210) 490369 U
(210) 490660 ZT47/2018
(210) 500339 U
(210) 500341 U
(210) 500342 U
(210) 500348 U
(210) 531220 U
(210) 531222 U
(210) 531750 U
(210) 531834 U
(210) 533007 U
(210) 533340 U
(210) 533345 U
(210) 520102 U
(210) 521731 U
(210) 523860 U
(210) 524545 ZT13/2021
(210) 526806 U
(210) 527299 U
(210) 528547 U
(210) 528925 U
(210) 529123 U
(210) 530888 U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO 

OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU  
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE 
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

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

(210) 525647 ZT14/2021
(210) 518530 ZT50/2020
(210) 507975 ZT13/2020
(210) 523391 U
(210) 472414 U
(210) 520461 ZT5/2021

(210) 521042 ZT5/2021
(210) 523059 ZT6/2021
(210) 524077 ZT11/2021
(210) 530629 U
(210) 533868 U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE  
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

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

(210) 320513 09/2007
(210) 322094 16/2007
(210) 330876 01/2008
(210) 379830 08/2011
(210) 380627 10/2011
(210) 405902 03/2013
(210) 409596 10/2013
(210) 422613 07/2014
(210) 439935 13/2015
(210) 448850 04/2016
(210) 458109 25/2016
(210) 462593 26/2016
(210) 463547 04/2017
(210) 468616 16/2017
(210) 477397 46/2017
(210) 487330 44/2020
(210) 488764 37/2018
(210) 490255 50/2018
(210) 490883 06/2019
(210) 494585 03/2020
(210) 495116 44/2020
(210) 499075 42/2020
(210) 500045 01/2021
(210) 500627 30/2019
(210) 501497 42/2019
(210) 503905 03/2020
(210) 506552 42/2020
(210) 506573 02/2020
(210) 506582 04/2020
(210) 507029 11/2020
(210) 507455 13/2020
(210) 508081 12/2020
(210) 510440 26/2020
(210) 510613 41/2020

(210) 512512 44/2020
(210) 512513 44/2020
(210) 512853 25/2020
(210) 513716 31/2020
(210) 515418 43/2020
(210) 515419 43/2020
(210) 515420 43/2020
(210) 515423 43/2020
(210) 515591 43/2020
(210) 515686 34/2020
(210) 516242 44/2020
(210) 516484 41/2020
(210) 516501 41/2020
(210) 516753 45/2020
(210) 517048 40/2020
(210) 517209 43/2020
(210) 517214 44/2020
(210) 517253 42/2020
(210) 517304 44/2020
(210) 517428 45/2020
(210) 517589 44/2020
(210) 517687 44/2020
(210) 517708 44/2020
(210) 517714 44/2020
(210) 517791 44/2020
(210) 518095 45/2020
(210) 518172 42/2020
(210) 518174 42/2020
(210) 518176 42/2020
(210) 518177 42/2020
(210) 518232 42/2020
(210) 518348 45/2020
(210) 518520 45/2020
(210) 518658 45/2020

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 313522 (141) 2021 10 28 Prawo wygasło w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 049988 A . Wykreślono: FLINT GROUP GERMANY GMBH, 
STUTTGART, Niemcy; Wpisano: Flint Group Germany GmbH, Stut-
tgart, Niemcy  .

(111) 053061 A . Wykreślono: KLIKLOK CORPORATION, DECA-
TUR, GEORGIA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Kliklok LLC, 
Decatur, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 058092 A . Wykreślono: AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA 
S .P .A ., VENARIA, Włochy; Wpisano: MARELLI AUTOMOTIVE LIGH-
TING ITALY S .p .A, Torino, Włochy .

(111) 066751 A . Wykreślono: HERBAPOL-Lublin Spółka Akcyj-
na, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 071573 A . Wykreślono: MONDADORI MAGAZINES 
FRANCE, ISSY LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: REWORLD ME-
DIA MAGAZINES, Bagneux, Francja .

(111) 073054 A . Wykreślono: ALPHAGRAPHICS, INC ., TUCSON, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ALPHAGRAPHICS, INC ., La-
kewood, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 075445 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075560 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075562 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075964 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075965 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075967 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075968 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 075969 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 076502 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 079722 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 079723 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 080768 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria ; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 080769 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria ; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 082029 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 086873 A . Wykreślono: FERROSAN A/S, SØBORG, Dania; 
Wpisano: Ferrosan ApS, Brondby, Dania .

(111) 087079 A . Wykreślono: „Przedsiębiorstwo „INCHEM” W . 
Garczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Garczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 087079 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 087081 A . Wykreślono: „Przedsiębiorstwo „INCHEM” W . 
Garczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
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no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Garczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 087081 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 087082 A . Wykreślono: „Przedsiębiorstwo „INCHEM” W . 
Garczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Garczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 087082 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 087289 A . Wykreślono: FERROSAN A/S, SØBORG, Dania; 
Wpisano: Ferrosan ApS, Brondby, Dania .

(111) 088227 A . Wykreślono: SUBARU CORPORATION, Tokio, 
Japonia; Wpisano: Changzhou Fuji Changchai Robin Gasoline En-
gine Co ., Ltd ., Xinbei District, Changzhou, Chiny .

(111) 091845 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria ; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 093851 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 094366 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 095249 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 095293 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 095344 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 095400 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 096024 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 096178 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 098060 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 098127 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 098334 A . Wykreślono: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC ., Neenah Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Kimberly-Clark GmbH, Niederbipp, Szwajcaria .

(111) 098667 A . Wykreślono: APOTEX INC ., WESTON, Kanada; 
Wpisano: Apotex Inc ., Toronto, Kanada .

(111) 098694 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 099384 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 099385 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 099386 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 099404 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 099530 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 100327 A . Wykreślono: „Przedsiębiorstwo „INCHEM” W . 
Garczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Garczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 100327 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 100767 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 100771 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 107369 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krzysztof Krysiak, 
Łódź, Polska; Wojciech Graczyk, Łódź, Polska; Wiktor Malinowski, 
Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 108443 A . Wykreślono: FERROSAN A/S, SØBORG, Dania; 
Wpisano: Ferrosan ApS, Brondby, Dania .

(111) 109996 A . Wykreślono: ERBUD RYSZARD ZIÓŁKOWSKI 
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Warszawa, Polska 011155056; Wpi-
sano: YESDESIGN Justyna Ziółkowska, Warszawa, Polska .
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(111) 111758 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 111759 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111760 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111761 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111762 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111763 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIŚCIĄ, Pruszków, Polska; 
Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111765 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111766 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 111767 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 113504 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 113505 A . Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 113505 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 113740 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 114495 A . Wykreślono: HOMANN Feinkost GmbH, Dis-
sen a .T .W ., Niemcy; Wpisano: HOMANN Feinkost GmbH, Bad Essen, 
Niemcy .

(111) 115992 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 116108 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 116559 A . Wykreślono: Rzepecka-Kozłowska Modesta 
Przedsiębiorstwo Konfekcyjne MODESTA, Ozorków, Polska; Wpi-
sano: DOM MODY MODESTA PIOTR KOZAKIEWICZ, Łódź, Polska 
388982011 .

(111) 118915 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpi-
sano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 121244 A . Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 

365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 121244 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 121256 A . Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 121256 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 121551 A . Wykreślono: USP Zdrowie Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone 
Ameryki .

(111) 123096 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 127012 A . Wykreślono: The Nielsen Company (US), LLC, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Nielsen Consu-
mer LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 127451 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Graczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 127451 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 128830 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Graczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 128830 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 128831 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Łódź, Polska 004350599; Wpisa-
no: Krzysztof Krysiak, Łódź, Polska; Wojciech Graczyk, Łódź, Polska; 
Wiktor Malinowski, Łódź, Polska; Piotr Labuk, Łódź, Polska .

(111) 128831 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 131130 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 132848 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krysiak Krzysztof, 
Łódź, Polska; Graczyk Wojciech, Łódź, Polska; Malinowski Wiktor, 
Łódź, Polska; Labuk Piotr, Łódź, Polska .

(111) 132848 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 136624 A . Wykreślono: E .ON SVERIGE AB, MALMÖ, 
Szwecja; Wpisano: SYDKRAFT AB, Malmö, Szwecja .

(111) 140207 A . Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .

(111) 140207 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 .
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(111) 146477 A . Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukiernicze-
go MIESZKO S .A ., Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857 .

(111) 148400 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 148764 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 148877 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 148878 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 148882 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 148996 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 149458 A . Wykreślono: MAX ROHR, INC ., WILMINGTON, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AUSA PREMIUM CIGAR 
HOLDINGS Inc ., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 149460 A . Wykreślono: MAX ROHR, INC ., WILMINGTON, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AUSA PREMIUM CIGAR 
HOLDINGS Inc ., Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 153495 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 156150 A . Wykreślono: ZENTIVA A .S ., HLOHOVEC, Sło-
wacja; Wpisano: ZENTIVA, A .S ., BRATYSŁAWA, Słowacja .

(111) 159581 A . Wykreślono: FAAC-S .P .A ., ZOLA PREDOSA 
(BOLOGNA), Włochy; Wpisano: Nuova Faac S .r .l ., Zola Predosa (Bo-
logna), Włochy .

(111) 161274 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 162515 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krysiak Krzysztof, 
Łódź, Polska; Graczyk Wojciech, Łódź, Polska; Malinowski Wiktor, 
Łódź, Polska; Labuk Piotr, Łódź, Polska .

(111) 162515 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 162901 A . Wykreślono: WAXOYL AG, BASLE, Szwajcaria; 
Wpisano: WAXOYL AG, Reinach, Szwajcaria .

(111) 164313 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 164373 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 164713 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 165612 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 170128 A . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia .

(111) 170558 A . Wykreślono: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Izotopów POLATOM, Otwock-Świerk, Polska 001404099; Wpisano: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock, Polska 001024043 .

(111) 175716 A . Wykreślono: KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ 
VODY, A .S ., KARLOVY VARY, Czechy; Wpisano: Mattoni 1873 a .s ., 
Karlovy Vary, Czechy .

(111) 175717 A . Wykreślono: KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ 
VODY, A .S ., KARLOVY VARY, Czechy; Wpisano: Mattoni 1873 a .s ., 
Karlovy Vary, Czechy .

(111) 177433 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krysiak Krzysztof, 
Łódź, Polska; Graczyk Wojciech, Łódź, Polska; Malinowski Wiktor, 
Łódź, Polska; Labuk Piotr, Łódź, Polska .

(111) 177433 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 180070 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krysiak Krzysztof, 
Łódź, Polska; Graczyk Wojciech, Łódź, Polska; Malinowski Wiktor, 
Łódź, Polska; Labuk Piotr, Łódź, Polska .

(111) 180070 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 192975 A . Wykreślono: „OPERATOR LOGISTYCZNY PA-
LIW PŁYNNYCH” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Płock, Polska 012667887; Wpisano: PERN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Płock, Polska 000044641 .

(111) 193763 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 197813 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 197950 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 198043 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 200793 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 200915 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 201297 A . Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, 
Szwajcaria .

(111) 201771 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 202176 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 202200 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 203131 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 203137 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 203663 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 203665 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 205987 A . Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 
122948517 .

(111) 207302 A . Wykreślono: UNITED NATIONAL INVEST-
MENTS COMPANY INC . OF TRIDENT CHAMBERS, ROAD TOWN, TOR-
TOLA, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Wpisano: GREENME SA, Gene-
wa, Szwajcaria .

(111) 208477 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo INCHEM W . 
Graczyk i Wspólnicy sp .j ., Łódź, Polska; Wpisano: Krysiak Krzysztof, 

Łódź, Polska; Graczyk Wojciech, Łódź, Polska; Malinowski Wiktor, 
Łódź, Polska; Labuk Piotr, Łódź, Polska .

(111) 208477 B . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
31 .03 .2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 209029 A . Wykreślono: C&A AG, Zug, Szwajcaria ; Wpisa-
no: C&A AG, Baar, Szwajcaria .

(111) 211786 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: 
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 362970301 .

(111) 214367 A . Wykreślono: USP Zdrowie Sp . z o .o ., Warsza-
wa, Polska; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ame-
ryki .

(111) 214904 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: 
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 362970301 .

(111) 221574 A . Wykreślono: MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE” 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 221711 A . Wykreślono: KARLOVARSKÉ MINERÁLNI VODY, 
A .S, KARLOVY VARY, Czechy; Wpisano: Mattoni 1873 a .s ., Karlovy 
Vary, Czechy .

(111) 229215 A . Wykreślono: „MARKA SOKOŁÓW-SERVICE” 
Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 
Sokołów Podlaski, Polska; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 
Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 231824 A . Wykreślono: GO3 .PL Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Łódź, Polska; Wpisano: GO3 HOSTING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Łódź, Polska 364011622 .

(111) 232243 A . Wykreślono: HOMANN Feinkost GmbH, Dis-
sen a . T .W ., Niemcy; Wpisano: HOMANN Feinkost GmbH, Bad Essen, 
Niemcy .

(111) 235858 A . Wykreślono: „FIRMA WIECZOREK” MEBLE TA-
PICEROWANE JANUSZ WIECZOREK, Krosno, Polska 630474311; Wpi-
sano: FWMT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 382176935 .

(111) 246379 A . Wykreślono: „USP ZDROWIE” SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 246380 A . Wykreślono: „USP ZDROWIE” SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 247692 A . Wykreślono: CUGOWSKI KRZYSZTOF, LIPKO 
ROMUALD, ZELISZEWSKI TOMASZ BUDKA SUFLERA PRODUCTION 
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowica, Polska; Wpisano: KRZYSZTOF CU-
GOWSKI, Motycz, Polska; TOMASZ ZELISZEWSKI, Dąbrowica, Pol-
ska; DOROTA MAZURKIEWICZ-LIPKO, Lublin, Polska .

(111) 250294 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 250295 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 250296 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 251629 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
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Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 253888 A . Wykreślono: AMBROZIAK MARCIN WOJCIECH, 
Warszawa, Polska; Wpisano: MARCIN WOJCIECH AMBROZIAK, Warsza-
wa, Polska; JOANNA STANISŁAWA AMBROZIAK, Warszawa, Polska .

(111) 253888 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
21 czerwca 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne” .

(111) 253889 A . Wykreślono: AMBROZIAK MARCIN WOJCIECH, 
Warszawa, Polska; Wpisano: MARCIN WOJCIECH AMBROZIAK, Warsza-
wa, Polska; JOANNA STANISŁAWA AMBROZIAK, Warszawa, Polska .

(111) 253889 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
21 czerwca 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne” .

(111) 253889 D . Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
22 czerwca 2021r . udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego R . 253889 przez spółkę KLINIKA AMBRO-
ZIAK SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142784425 na czas nieokreślony” .

 (111) 253907 A . Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, 
Polska 142612486; Wpisano: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN SPÓŁKA 
JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 254832 A . Wykreślono: DWORCZYK JERZY CENTRUM 
FILMOWE ATV FILM, Łódź, Polska; Wpisano: JERZY DWORCZYK ATV 
GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING .PL, Łódź, Polska 
472013592 .

(111) 255672 A . Wykreślono: DWORCZYK JERZY CENTRUM 
FILMOWE ATV FILM, Łódź, Polska; Wpisano: JERZY DWORCZYK ATV 
GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING .PL, Łódź, Polska 
472013592 .

(111) 256075 A . Wykreślono: CORTEZ E . BISAGA-BOGDAN 
SPÓŁKA JAWNA, Zabierzów, Polska; Wpisano: COMEDUS PIOTR 
URBANIK, ELŻBIETA BISAGA-BOGDAN SPÓŁKA JAWNA, Zabierzów, 
Polska 241829499 .

(111) 256148 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) 256148 A . Wykreślono: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN 
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E . GRYCAN, 
M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 257068 A . Wykreślono: „LOGIS” SPÓŁKA AKCYJNA, Rawa 
Mazowiecka, Polska 750447447; Wpisano: BABYSAFE SPÓŁKA AK-
CYJNA, Rawa Mazowiecka, Polska 750447447 .

(111) 257935 A . Wykreślono: UNILEVER N .V ., ROTTERDAM, 
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia .

(111) 259275 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) 259275 A . Wykreślono: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN 
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E . GRYCAN, 
M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 261221 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) 261221 A . Wykreślono: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN 
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E . GRYCAN, 
M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 261222 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) 261222 A . Wykreślono: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN 
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E . GRYCAN, 
M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 261897 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) 261897 A . Wykreślono: GREM E . GRYCAN, M . GRYCAN 
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E . GRYCAN, 
M . GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 .

(111) 264029 A . Wykreślono: UNILEVER N .V ., ROTTERDAM, 
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B .V ., Rotterdam, Ho-
landia .

(111) 265649 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 267064 A . Wykreślono: USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142269887; 
Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 267065 A . Wykreślono: USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142269887; 
Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 268182 A . Wykreślono: PETER KÖLLN KGAA, ELMSHORN, 
Niemcy; Wpisano: Peter Kölln GmbH & Co . KGaA, Elmshorn, Niemcy .

(111) 272318 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 281307 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 281447 A . Wykreślono: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA, 
Warszawa, Polska 092313581; Wpisano: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959 .

(111) 284872 A . Wykreślono: PAWEL LISZEWSKI LIMITED 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 222177229; Wpisano: 
SINDBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stra-
szyn, Polska 221922760 .

(111) 287177 A . Wykreślono: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Brzeg Dolny, Polska 930613932; Wpisano: PCC PRODEX SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, Polska 
012290187 .

(111) 288541 A . Wykreślono: KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ 
VODY, A .S ., KARLOVY VARY, Czechy; Wpisano: Mattoni 1873 a .s ., 
Karlovy Vary, Czechy .

(111) 291335 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: 
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 362970301 .

(111) 291579 A . Wykreślono: MARCIN JAZOWNIK, ASSEMBLY 
TECHNOLOGY EUROPE, Zielona Góra, Polska 081222157; Wpisano: 
ASSEMTEC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 383519343 .

(111) 291730 A . Wykreślono: Karlovarské minerální vody a .s, 
Karlovy Vary, Czechy; Wpisano: Mattoni 1873 a .s ., Karlovy Vary, 
Czechy .

(111) 292009 A . Wykreślono: DAWID KŁOCZKO, TW, Gdynia, 
Polska 360481561; Wpisano: TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220696468 .

(111) 292861 A . Wykreślono: DOMASZEWSKA NATALIA, War-
szawa, Polska; Wpisano: SARA COSMETICS MAGDALENA DEPUT, 
Radzymin, Polska .
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(111) 293381 A . Wykreślono: SWGK MARKETING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
142757517; Wpisano: SWGK HOLDING SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302792480 .

(111) 293382 A . Wykreślono: SWGK MARKETING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
142757517; Wpisano: SWGK HOLDING SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302792480 .

(111) 297028 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: 
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 362970301 .

(111) 299214 A . Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 299215 A . Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 299218 A . Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 299571 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: 
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 362970301 .

(111) 304997 A . Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 304999 A . Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 306643 A . Wykreślono: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
360364884; Wpisano: CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol-
ska 369959432 .

(111) 311842 A . Wykreślono: USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142269887; 
Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 312495 A . Wykreślono: GENLOG EUROPE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy, Polska 
368570643 ; Wpisano: GW SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Rajkowy, Polska 383238727 .

(111) 313705 A . Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 314013 A . Wykreślono: LITPAY SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 382609890; Wpisano: 
ARI10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 385893198 .

(111) 320925 A . Wykreślono: TRANS-MAN DEVELOPMENT 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 365113900; Wpisano: PRO-TO-
WER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, 
Polska 243642345 .

(111) 327299 A . Wykreślono: BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol-
ska 368148855; Wpisano: BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 368148855 .

(111) 331207 A . Wykreślono: GABRIELA MAJCHRZYK, CYKLO-
NEBIKE, Kobyłka, Polska 383567394; Wpisano: Cyklon Technology 
Arkadiusz Majchrzyk, Kielce, Polska 260045998 .

(111) 335289 A . Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI, ML CONSUL-
TING, Warszawa, Polska 363852526; Wpisano: MACIEJ LIBERSKI, 
Monako, Monako .

(111) 337647 A . Wykreślono: BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol-
ska 368148855; Wpisano: BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 368148855 .

(111) 341964 A . Wykreślono: PARTWORK II SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Miechów, Polska 38097094200000; Wpisano: PARTWORK GROUP 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
388162118 .

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA 
 UZNANA  

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 1556001 (540) J . S . S . C . 
(531) CFE: 26 . 03 . 24, 26 . 11 . 03 (511) 29
(732) Ningde City Jinsheng Aquatic Product Co ., Ltd .,  
West No . 3, Erdushang Village, Feiluan Town, Jiaocheng District, 
Ningde City, Fujian Province (CN)
(151) 2019 12 16 (441) 2020 11 02 (581) 2020 10 15

(111) 1586857 (540) AQUA REVIVE (511) 3
(732) Henkel AG & Co . KGaA,  
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 05 04 (581) 2021 04 15

(111) 1595790 (540) AZELEAL (511) 3, 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 01 26 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595811 (540) KURAPALAT
(531) CFE: 28 . 05 . 00, 28 . 19 . 00 (511) 33
(732) „TIFLISKI VINI POGREB” LTD,  
27, Yumashev Str . 0198 Tbilisi (GE)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595814 (540) MAKLAUD
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 8, 18, 21, 34, 35, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
„MAKLAUD”,  
ul . Studencheskaya, d . 33, of . 114, 115, RU-620049,  
g . Yekaterinburg (RU)
(151) 2020 12 02 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595835 (540) Rustaveli House
(531) CFE: 28 . 05 . 00, 28 . 19 . 00 (511) 33
(732) „TIFLISKI VINI POGREB” LTD,  
27, Yumashev Str . 0198 Tbilisi (GE)
(151) 2021 03 15 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10
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(111) 1595867 (540) ZXT
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 7
(732) Jinan ZHUOXING Intelligent Technology Co ., Ltd .,  
No . 3 Factory in the East-West Workshop, Strategic Emerging 
Industry Development Base, Keyuan Road, Suncun New District, 
High-tech Zone, Jinan, Shandong (CN)
(151) 2021 03 19 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595871 (531) CFE: 09 . 09 . 15, 26 . 01 . 04 (511) 9
(732) Simple Design Ltd ., Vistra Corporate Services Centre 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 (VG)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595894 (531) CFE: 26 . 03 . 01, 26 . 11 . 11 (511) 25
(732) Quanzhou Fengze Lilong Latex Foamed Shoe Material Co ., Ltd .,  
Nanpu Village, Huada Street, Fengze District, Quanzhou City 362212 
Fujian Province (CN)
(151) 2021 03 16 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595944 (540) TEBRIO (511) 1, 29, 31
(732) MealFood Europe S . L .,  
Ctra . Nacional 620 KM 244, E-37120 Doñinos de Salamanca (ES)
(151) 2021 03 22 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595965 (540) LIMITAR (511) 1, 5
(732) Certiplant B . V .,  
Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden (BE)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596064 (540) THE ORDINARY (511) 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) 1596067 (540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY (511) 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) 1596082 (540) ABNOMALY (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) 1596369 (540) REVOLEN
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 1
(732) Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”,  
Eastern Industrial Area, building 30, Block 1, No . 6, RU-626150 
Tobolsk, Tyumen Region (RU)
(151) 2021 04 05 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596408 (540) BARLINE
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 16, 32, 33, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyou „VKUSNAYA 
ZHIZN”,  
ul . Ryabinovaya, d . 14, k . A, et . 1, komn . 106,  
RU-121471 Moskva (RU)
(151) 2020 11 16 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596424 (540) NIOD (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc .,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596449 (540) BUFFET (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc .,  
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 18 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596509 (540) ENLIVEN
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 1
(732) Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”,  
Eastern Industrial Area, building 30, Block 1, No . 6, RU-626150 
Tobolsk, Tyumen Region (RU)
(151) 2021 04 05 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596585 (540) FAMILY FOREVER FACTORY
(531) CFE: 25 . 01 . 13, 27 . 05 . 10 (511) 3
(732) TISHKEVICH Karolina Olegovna, ul . Gromova, 28-253 Minsk (BY)
(151) 2020 12 30 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596607 (540) LIBERNO
(531) CFE: 27 . 05 . 17, 29 . 01 . 12 (511) 29
(732) ANDRÉS IZQUIERDO IBAÑEZ,  
Eras del Ferial, N°2, E-44147 CEDRILLAS (TERUEL) (ES)
(151) 2021 02 16 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596705 (540) LIUGONG
(531) CFE: 27 . 05 . 10 (511) 4
(732) Guangxi Liugong Group Co ., Ltd .,  
No . 1, Liutai Road, Liuzhou, Guangxi (CN)
(151) 2021 04 13 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596714 (540) BabyRuth
(531) CFE: 05 . 07 . 06, 08 . 01 . 19,  
26 . 04 . 09, 27 . 05 . 03, 29 . 01 . 15 (511) 30
(732) SOREMARTEC S A ., 16 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2021 04 12 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596767 (540) ADACUTAN (511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 29 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596780 (540) ADABENCUTAN (511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 29 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596790 (540) ADACNE (511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 29 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596796 (540) EPICOMP (511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 29 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596812 (540) MEMOSENS (511) 9
(732) Endress+Hauser Conducta GmbH+Co . KG,  
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen (DE)
(151) 2021 02 12 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596848 (540) HAOBON
(531) CFE: 18 . 03 . 02, 24 . 03 . 07, 26 . 11 . 12, 27 . 05 . 01 (511) 11, 21
(732) ZhuHai HaoBang Trading Company,  
41#1404, 3888 ZhuHai DaDao, XiangZhou District, ZhuHai City, 
519000 GuangDong Province (CN)
(151) 2021 03 28 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596870 (540) Anjouli (511) 5, 21, 31
(732) Anjouli GmbH, Werkstrasse 6, 56410 Montabaur (DE)
(151) 2021 03 03 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596884 (540) BOSSWAY
(531) CFE: 26 . 11 . 21, 27 . 05 . 08 (511) 12
(732) Shandong Yousheng Tyre Co ., Ltd ., Northeast Corner of the 
Intersectionof Bohai Avenue and Yanglin Road, Yangkou Town, 
Shouguang City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596962 (540) QUIZZYPIXX (511) 28
(732) GinGerGrey Games, 225 place Joffre, F-62400 BETHUNE (FR)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596985 (540) HARVEST DAY
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 33
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU 
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”,  
Smilianske shose, 8-i kilometr, bud . 2, s . Stepanky, Cherkaskyi 
raion, Cherkaska oblast 19632 (UA)
(151) 2021 03 30 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17
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(111) 1597006 (540) CELOFIBER (511) 1
(732) Celotech chemical Co ., Ltd,  
Room 101, Complex Building North, Second Floor, No . 48 
Zoumatang Road, Mudu, Wuzhongqu, Suzhou, 215000 Jiangsu (CN)
(151) 2021 04 21 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597044 (540) Montis
(531) CFE: 01 . 01 . 01, 01 . 15 . 01,  
02 . 09 . 01, 03 . 07 . 16, 05 . 03 . 16,  
05 . 07 . 08, 27 . 05 . 01, 29 . 01 . 15 (511) 29, 30, 32, 35
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU „LA 
TARTA”, bud . 51, vul . Chernihivska, Kyiv 02002 (UA)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597101 (540) DONGHUA
(531) CFE: 27 . 05 . 17 (511) 12
(732) HANGZHOU DONGHUA CHAIN GROUP CO ., LTD .,  
No . 1 Changda Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou, 311102 Zhejiang (CN)
(151) 2021 05 19 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597122 (540) Pescarelli
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 29
(732) «Unilactis» Limited Liability Partnership,  
482 Zhansugurov Street, 050014 Zhetysu district, Almaty city (KZ)
(151) 2021 04 01 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597211 (540) SWAT
(531) CFE: 15 . 01 . 13, 26 . 07 . 15, 27 . 05 . 01 (511) 9
(732) Limited Liability Company “AUDIOSYSTEMS”,  
Nagornoe highway, bld . 4, apartment 229, Khimki city, RU-141407 
Moscow Region (RU)
(151) 2021 04 06 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597252 (540) Imachine
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 7
(732) TAIZHOU FIT GARMENT EQUIPMENT CO ., LTD .,  
Square B, Room 802, No . 6, Building, Zhonghuan Century Centre, 
Taizhou, 318000 Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 02 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597274 (540) MF MARCO FRANK
(531) CFE: 05 . 13 . 03, 27 . 05 . 22 (511) 18, 25, 35
(732) İSMET KIZILKAYA, Avni Akyol Bulvarı Loca İstanbul,  
B Blok Kat: 5 Daire: 58, Bahçeşehir Başakşehir, İSTANBUL (TR)
(151) 2020 11 30 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597290 (540) EUROAPI (511) 1, 5, 40, 42
(732) SANOFI, 54 rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 02 01 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1597330 (540) AVATOP (511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,  
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 1456961 (540) AWP MULTI-2
(531) CFE: 27 .05 .02, 27 .07 .11, 29 .01 .14 (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd .,  
„Maritsa” Str . 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”, BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 26 (441) 2019 04 08 (581) 2019 03 21

(111) 1477157 (540) LED LIGHT DESIGN (511) 11
(732) RENAULT s .a .s,  
13-15 Quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR)
(151) 2019 04 15 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1498692 (540) MASTER-CLASS (511) 2, 4, 16
(732) Joint-Stock Company „Artistic paints plant „Nevskaya 
palitra”, Serdobolskaya ulitsa 68, liter F, pomeshenie 17,  
RU-197342 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 08 21 (441) 2019 12 09 (581) 2019 11 21
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

PATENTY

(udzielone prawa)

(B1) (11) 237998 w WUP nr 13/2021 na str . 8 w łamie lewym wiersz 13 od dołu, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku,
 jest: „BARYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL)”
 Powinno być: „BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL)”
(B1) (11) 238116 w WUP nr 14/2021 na str . 6 w łamie prawym, wiersz 21 od dołu, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku,
 jest: „ZAGÓRSKA ALEKSANDRA, Mikołów (PL)”
 Powinno być: „ZGÓRSKA ALEKSANDRA, Mikołów (PL)”
(B1) (11) 238140 w WUP nr 15/2021 na str . 7 w łamie prawym, wiersz 18 od dołu, błędnie podano nazwisko współtwórcy wynalazku,
 jest: „SIOKORSKA WIOLETA, Warszawa (PL)”
 Powinno być: „SIKORSKA WIOLETA, Warszawa (PL)”
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