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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 240 221 do nr 240 280)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240250 (41) 2020 10 19 
(51) A22C 17/04 (2006 .01) 
 A22C 21/00 (2006 .01) 
 A22C 17/00 (2006 .01)
(21) 433454 (22) 2020 04 06

(30) 62/831,948  2019 04 10 Us
(72) ReIs KIRK, Mount gilead (Us); CRIBB sTePhen, galena (Us); 
JOnes BaRRy, Columbus (Us)
(73) PRIMe eQUIPMenT gROUP, llC, Columbus (Us)
(54) aparat i sposób do usuwania pasa grzebienia mostkowego

(B1) (11) 240262 (41) 2020 11 02 
(51) A44C 5/00 (2006 .01)
(21) 433808 (22) 2020 05 07
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl); gUZ łUKasZ, lublin (Pl); 
sTĘPnIeWsKI WITOlD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Bransoleta z wyciskarką do tubek
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(B1) (11) 240280 (41) 2021 06 28 
(51) A44C 11/02 (2006 .01) 
 B22D 25/02 (2006 .01)
(21) 432379 (22) 2019 12 23
(72) KReJa eUgenIUsZ, gdańsk (Pl)
(73) aMBeR aPPle sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(54) sposób wytwarzania wzmocnionych jubilerskich zapięć zatrza-
skowych oraz sprężynujących

(B1) (11) 240225 (41) 2021 10 25 
(51) A61F 2/30 (2006 .01) 
 A61B 17/74 (2006 .01)
(21) 433676 (22) 2020 04 24
(72) FaBIŚ JaROsłaW, Rąbień (Pl); FaBIŚ MaTeUsZ, Rąbień (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W łODZI, łódź (Pl)
(54) Trzpień endoprotezy stawu

(B1) (11) 240251 (41) 2018 02 26 
(51) A61F 2/54 (2006 .01) 
 A61F 2/56 (2006 .01) 
 A61F 2/58 (2006 .01)
(21) 418344 (22) 2016 08 16
(72) KOKOsZa anDRZeJ MaReK, Warszawa (Pl)
(73) KOKOsZa anDRZeJ MaReK, Warszawa (Pl)
(54) Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy 
ramienia z funkcją dopasowania chwytu

(B1) (11) 240235 (41) 2021 07 05 
(51) B01D 69/02 (2006 .01) 
 B01D 69/04 (2006 .01) 
 B01D 69/06 (2006 .01) 
 B01D 71/26 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 71/50 (2006 .01) 
 B01D 71/52 (2006 .01) 
 B01D 71/54 (2006 .01) 
 B01D 71/68 (2006 .01) 
 A61L 33/06 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436113 (22) 2020 11 27
(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl); sKOCZyŃsKI 
sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, Opole (Pl); 
sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl); POPCZyK 
MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach poro-
twórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób 
jej otrzymywania

(B1) (11) 240236 (41) 2021 07 05 
(51) B01D 69/02 (2006 .01) 
 B01D 69/04 (2006 .01) 
 B01D 69/06 (2006 .01) 
 B01D 71/26 (2006 .01) 
 B01D 71/32 (2006 .01) 
 B01D 71/50 (2006 .01) 
 B01D 71/52 (2006 .01) 
 B01D 71/54 (2006 .01) 
 B01D 71/68 (2006 .01) 
 A61L 33/06 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436114 (22) 2020 11 27

(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl); sKOCZyŃsKI 
sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, Opole (Pl); 
sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl); POPCZyK 
MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach poro-
twórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób 
jej otrzymywania

(B1) (11) 240269 (41) 2019 06 03 
(51) B01J 21/06 (2006 .01) 
 B01J 21/18 (2006 .01) 
 B01J 23/42 (2006 .01) 
 B01J 23/72 (2006 .01) 
 B01J 23/75 (2006 .01) 
 B01J 37/02 (2006 .01) 
 B01J 35/08 (2006 .01)
(21) 423615 (22) 2017 11 27
(72) KUŚTROWsKI PIOTR, Kraków (Pl); KOnDRaTOWICZ TOMasZ, 
Kraków (Pl); MaChOWsKI KaMIl, Kraków (Pl); naTKaŃsKI PIOTR, 
Kraków (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT JagIellOŃsKI, Kraków (Pl)
(54) Materiał kompozytowy w postaci cząstek stałych o budowie 
typu rdzeń-powłoka-faza aktywna, sposób otrzymywania takiego 
materiału kompozytowego i jego zastosowanie

(B1) (11) 240259 (41) 2021 06 28 
(51) B06B 1/16 (2006 .01) 
 B65G 27/00 (2006 .01)
(21) 432368 (22) 2019 12 23
(72) CZUBaK PIOTR, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, KRaKÓW (Pl)
(54) sposób sterowania pracą przenośnika wibracyjnego

(B1) (11) 240254 (41) 2021 10 18 
(51) B21D 5/08 (2006 .01) 
 B21D 5/12 (2006 .01)
(21) 433550 (22) 2020 04 16
(72) sTaChleWsKI MaCIeJ, lutomiersk (Pl)
(73) sTaChleWsKI MaCIeJ PRZeDsIĘBIORsTWO 
WIelOBRanŻOWe BUD-MasZ, lutomiersk (Pl)
(54) Maszyna do profilowania rolkowego blachy

(B1) (11) 240245 (41) 2019 11 04 
(51) B25B 5/00 (2006 .01) 
 B23B 31/40 (2006 .01) 
 B23K 37/053 (2006 .01) 
 B24B 5/307 (2006 .01)
(21) 429166 (22) 2019 03 06
(72) ZMaRZły PaWeł, Brzeziny (Pl); KOZIOR TOMasZ, Kielce (Pl); 
gOgOleWsKI DaMIan, Kielce (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (Pl)
(54) Pneumatyczny uchwyt metrologiczny do mocowania elemen-
tów cylindrycznych, zwłaszcza cienkościennych

(B1) (11) 240221 (41) 2019 08 26 
(51) B29C 33/62 (2006 .01) 
 B05D 5/08 (2006 .01) 
 C09D 163/00 (2006 .01) 
 C09D 167/00 (2006 .01) 
 C09D 133/02 (2006 .01) 
 C23C 22/83 (2006 .01) 
 C25D 11/18 (2006 .01)
(21) 424556 (22) 2018 02 12
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(72) KOZeRa ROBeRT, Piotrków Trybunalski (Pl);  
ROManOWsKI MaRCIn, gliwice (Pl)
(73) POlanIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Piotrków Trybunalski (Pl)
(54) Węzeł ślizgowy składający się z ocynkowanego elementu sta-
lowego i anodowanego elementu aluminiowego

(B1) (11) 240263 (41) 2019 06 03 
(51) B29C 51/06 (2006 .01) 
 B65D 81/28 (2006 .01) 
 A61J 1/00 (2006 .01)
(21) 427501 (22) 2018 10 22
(72) JeŻeWsKI anDRZeJ, Oława (Pl)
(73) JeŻeWsKa elŻBIeTa PROMeT-PlasT sPÓłKa CyWIlna 
elŻBIeTa JeŻeWsKa anDRZeJ JeŻeWsKI, gaj Oławski (Pl); 
JeŻeWsKI anDRZeJ PROMeT-PlasT sPÓłKa CyWIlna elŻBIeTa 
JeŻeWsKa anDRZeJ JeŻeWsKI, gaj Oławski (Pl)
(54) sposób wytwarzania pojemnika z  tworzywa sztucznego, 
zwłaszcza kubka medycznego

(B1) (11) 240243 (41) 2020 07 13 
(51) B29C 64/118 (2017 .01)
(21) 428429 (22) 2018 12 31
(72) RaJZeR IZaBella, Bielsko-Biała (Pl); JaBłOŃsKI aDaM, 
Bielsko-Biała (Pl); KUROWsKa anna, Bielsko-Biała (Pl);  
KOPeĆ JeRZy, Bielsko-Biała (Pl); sIDZIna MaRCIn, Bielsko-Biała (Pl)
(73) aKaDeMIa TeChnICZnO-hUManIsTyCZna  
W BIelsKU-BIałeJ, Bielsko-Biała (Pl)
(54) sposób wytwarzania implantów z bioresorbowalnych termo-
plastycznych kompozytów polimerowych, zwłaszcza w postaci trój-
wymiarowych rusztowań, przeznaczonych do rekonstrukcji ubytków 
tkanki chrząstnej i kostnej, metodą druku 3D

(B1) (11) 240255 (41) 2021 10 18 
(51) B32B 3/00 (2006 .01) 
 B32B 15/14 (2006 .01) 
 B32B 37/20 (2006 .01)
(21) 433552 (22) 2020 04 16
(72) sTaChleWsKI MaCIeJ, lutomiersk (Pl)
(73) sTaChleWsKI MaCIeJ PRZeDsIĘBIORsTWO 
WIelOBRanŻOWe BUD-MasZ, lutomiersk (Pl)
(54) Maszyna do nakładania filcu na taśmę blachy oraz sposób na-
kładania filcu na taśmę blachy

(B1) (11) 240276 (41) 2020 10 19 
(51) B60N 2/26 (2006 .01) 
 B60R 22/10 (2006 .01)
(21) 429553 (22) 2019 04 08
(72) sZyMaŃsKI MaCIeJ, napachanie (Pl)
(73) sZyMaŃsKI MaCIeJ sTeR InsTyTUT, swadzim (Pl)
(54) Fotel, zwłaszcza pasażera komunikacji zbiorowej, szczególnie 
autobusu do przewozu dzieci

(B1) (11) 240274 (41) 2019 06 03 
(51) B60P 3/345 (2006 .01)
(21) 423537 (22) 2017 11 22
(72) BOMBała sTanIsłaW, Warszawa (Pl);  
DeRKaCZeW aleKsanDeR, Warszawa (Pl)
(73) BOMBała sTanIsłaW, Warszawa (Pl);  
DeRKaCZeW aleKsanDeR, Warszawa (Pl)
(54) Pomieszczenie przystosowane do przewożenia oraz pojazd 
przystosowany do przewozu pomieszczeń

(B1) (11) 240265 (41) 2018 12 03 
(51) B61G 9/00 (2006 .01) 
 B61B 3/00 (2006 .01) 
 B61G 1/36 (2006 .01) 
 B60D 1/14 (2006 .01)
(21) 425486 (22) 2018 05 10

(72) heRsZOWsKI KRZysZTOF, Ruda Śląska (Pl);  
BUJOCZeK TOMasZ, Orzesze (Pl)
(73) ReMasZ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Ruda Śląska (Pl)
(54) Cięgło wahliwe do przegubowego łączenia podzespołów ze-
stawu transportowego, zwłaszcza kolejki podwieszanej

(B1) (11) 240260 (41) 2021 06 28 
(51) B65G 27/28 (2006 .01) 
 B65G 27/32 (2006 .01)
(21) 432370 (22) 2019 12 23
(72) CZUBaK PIOTR, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, KRaKÓW (Pl)
(54) Rewersyjny przenośnik wibracyjny i sposób sterowania pracą 
rewersyjnego przenośnika wibracyjnego

(B1) (11) 240252 (41) 2019 04 23 
(51) B82Y 15/00 (2011 .01) 
 B82Y 30/00 (2011 .01) 
 G01N 33/53 (2006 .01) 
 G01N 27/00 (2006 .01) 
 G01N 27/30 (2006 .01)
(21) 423126 (22) 2017 10 10
(72) sZCZUBIałKa KRZysZTOF, Krzywaczka (Pl);  
nOWaKOWsKa MaRIa, Kraków (Pl); leWanDOWsKa-łaŃCUCKa 
JOanna, Wolbrom (Pl); IWanOWsKa agnIesZKa, Tarnobrzeg (Pl);  
WyTRWał-saRna MagDalena, Kraków (Pl); RODZIK łUCJa, 
Puławy (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT JagIellOŃsKI, Kraków (Pl)
(54) nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymy-
wania oraz sposób wykrywania jonów hg2+

(B1) (11) 240266 (41) 2017 07 03 
(51) C01B 3/32 (2006 .01) 
 C01B 3/02 (2006 .01) 
 B01D 53/18 (2006 .01) 
 C01C 1/04 (2006 .01)
(21) 415312 (22) 2015 12 21
(72) BĄK TaDeUsZ, Warszawa (Pl); ChMIeleWsKI RaFał, 
Warszawa (Pl); gOŚCICKI MaReK, gdynia (Pl)
(73) BĄK TaDeUsZ, Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania amoniaku i mocznika z odpadów orga-
nicznych oraz układ do wytwarzania amoniaku i mocznika z odpa-
dów organicznych

(B1) (11) 240264 (41) 2016 07 18 
(51) C02F 1/00 (2006 .01) 
 E02B 15/00 (2006 .01) 
 B63B 35/32 (2006 .01) 
 A01D 44/00 (2006 .01)
(21) 410890 (22) 2015 01 07
(72) PODsIaDłOWsKI sTanIsłaW, Poznań (Pl);  
PRaWnICZaK sTanIsłaW, gniezno (Pl); PRZyBył JaCeK,  
Kórnik (Pl); RyBaCKI PIOTR, golęczewo (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl)
(54) Urządzenie do usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni 
akwenów wodnych

(B1) (11) 240228 (41) 2021 06 28 
(51) C05F 11/02 (2006 .01) 
 C05G 3/80 (2020 .01) 
 C09K 17/40 (2006 .01) 
 A01G 24/28 (2018 .01) 
 C10F 7/00 (2006 .01)
(21) 434990 (22) 2020 08 18



nr 10/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 7

(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl); sTĘPnIeWsKI WITOlD, 
lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Układ do wytwarzania mieszanek użyźniających glebę z poza-
biegowych peloidów balneologicznych

(B1) (11) 240271 (41) 2019 11 04 
(51) C07C 201/12 (2006 .01) 
 C07C 2/50 (2006 .01) 
 C07C 205/10 (2006 .01)
(21) 425411 (22) 2018 04 27
(72) JasIŃsKI RaDOMIR, Bochnia (Pl); łaPCZUK-KRygIeR 
agnIesZKa, Kraków (Pl); DResleR eWa, Zdzieszowice (Pl); 
KUlesZa RenaTa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); FIsZeR RenaTa, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CIĘŻKIeJ 
synTeZy ORganICZneJ BlaChOWnIa, Kędzierzyn-Koźle (Pl); 
POlITeChnIKa KRaKOWsKa IM . TaDeUsZa KOŚCIUsZKI,  
Kraków (Pl)
(54) sposób otrzymywania 5-nitro-5-chloro-bicyklo[2 .2 .1]hept-2-
enów

(B1) (11) 240272 (41) 2019 12 02 
(51) C07D 223/10 (2006 .01) 
 C07D 201/12 (2006 .01) 
 C08J 11/10 (2006 .01)
(21) 425734 (22) 2018 05 25
(72) RasIŃsKa IWOna, Jabłonna (Pl); OsaWaRU OsaZUWa, 
Warszawa (Pl); KIJeŃsKI JaCeK, Warszawa (Pl); MIgDał anTOnI, 
Warszawa (Pl); neMTUsIaK MOnIKa, Warszawa (Pl);  
ŚMIgIeRa eWa, Warszawa (Pl); nIeWIaDOMsKI PIOTR,  
Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT CheMII 
PRZeMysłOWeJ IMIenIa PROFesORa IgnaCegO MOŚCICKIegO, 
Warszawa (Pl)
(54) sposób otrzymywania kaprolaktamu z odpadów tekstylnych 
zawierających poliamid 6

(B1) (11) 240231 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 69/00 (2006 .01) 
 C08L 67/03 (2006 .01) 
 C08L 59/02 (2006 .01) 
 C08L 81/06 (2006 .01) 
 C08L 23/12 (2006 .01) 
 C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 83/04 (2006 .01) 
 B01D 71/06 (2006 .01) 
 A61L 33/06 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436102 (22) 2020 11 27
(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl); sKOCZyŃsKI 
sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, Opole (Pl); 
sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl); POPCZyK 
MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciw-
zapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240232 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 69/00 (2006 .01) 
 C08L 67/03 (2006 .01) 
 C08L 59/02 (2006 .01) 
 C08L 81/06 (2006 .01) 
 C08L 23/12 (2006 .01) 

 C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 83/04 (2006 .01) 
 B01D 71/06 (2006 .01) 
 A61L 33/06 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436103 (22) 2020 11 27
(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl); sKOCZyŃsKI 
sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, Opole (Pl); 
sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl); POPCZyK 
MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciw-
zapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240233 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 69/00 (2006 .01) 
 C08L 67/03 (2006 .01) 
 C08L 59/02 (2006 .01) 
 C08L 81/06 (2006 .01) 
 C08L 23/12 (2006 .01) 
 C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 83/04 (2006 .01) 
 B01D 71/06 (2006 .01) 
 A61L 33/08 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436105 (22) 2020 11 27
(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl);  
sKOCZyŃsKI sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, 
Opole (Pl); sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl); 
POPCZyK MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, 
Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciw-
zapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240234 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 69/00 (2006 .01) 
 C08L 67/03 (2006 .01) 
 C08L 59/02 (2006 .01) 
 C08L 81/06 (2006 .01) 
 C08L 23/12 (2006 .01) 
 C08L 27/12 (2006 .01) 
 C08L 83/04 (2006 .01) 
 B01D 71/06 (2006 .01) 
 A61L 33/10 (2006 .01) 
 A61M 1/16 (2006 .01)
(21) 436106 (22) 2020 11 27
(72) sWInaReW anDRZeJ, Mysłowice (Pl); gaBOR JaDWIga, 
Chorzów (Pl); OKła hUBeRT, sosnowiec (Pl); sKOCZyŃsKI 
sZyMOn, Ruda Śląska (Pl); TReJnOWsKa eWa, Opole (Pl); 
sZPIKOWsKa-sROKa BaRBaRa, Mysłowice (Pl);  
POPCZyK MagDalena, Oświęcim (Pl); sTanUla aRKaDIUsZ, 
Żory (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl); 
aKaDeMIa WyChOWanIa FIZyCZnegO IM . JeRZegO KUKUCZKI 
W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciw-
zapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240222 (41) 2019 08 26 
(51) C09D 163/00 (2006 .01) 
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 C09D 167/00 (2006 .01) 
 C09D 133/02 (2006 .01) 
 C23C 22/83 (2006 .01) 
 C25D 11/18 (2006 .01) 
 B29C 33/62 (2006 .01) 
 B05D 5/08 (2006 .01)
(21) 424559 (22) 2018 02 12
(72) KOZeRa ROBeRT, Piotrków Trybunalski (Pl);  
ROManOWsKI MaRCIn, gliwice (Pl)
(73) POlanIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Piotrków Trybunalski (Pl)
(54) sposób wytwarzania systemu powłok zabezpieczających wę-
zeł ślizgowy składający się z ocynkowanego elementu stalowego 
i anodowanego elementu aluminiowego

(B1) (11) 240248 (41) 2021 02 08 
(51) C09K 11/02 (2006 .01) 
 C09K 11/59 (2006 .01) 
 C09K 11/58 (2006 .01) 
 B82Y 30/00 (2011 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01) 
 H01L 31/042 (2014 .01)
(21) 430739 (22) 2019 07 29
(72) JeReMIasZ OlgIeRD, Wodzisław Śląski (Pl); sOBIK PIOTR, 
Wodzisław Śląski (Pl); sala agaTa, Czerwionka-leszczyny (Pl); 
PlUTa anna, Rybnik (Pl); sZenDeRa FRanCIsZeK, suszec (Pl)
(73) helIOeneRgIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Czerwionka-leszczyny (Pl)
(54) Barwnik fotoluminescencyjny, zwłaszcza dla modułów fotowol-
taicznych i sposób wytwarzania barwnika fotoluminescencyjnego, 
zwłaszcza dla modułów fotowoltaicznych

(B1) (11) 240224 (41) 2021 06 14 
(51) C09K 11/78 (2006 .01) 
 C09K 11/54 (2006 .01) 
 C09K 11/66 (2006 .01)
(21) 432120 (22) 2019 12 07
(72) PIsaRsKa JOanna, Katowice (Pl); PIeTRasIK eWa,  
Ruda Śląska (Pl); KUWIK MaRTa, Mysłowice (Pl);  
PIsaRsKI WOJCIeCh, Katowice (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) germanianowe luminofory ceramiczne o strukturze oliwinu 
emitujące promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni

(B1) (11) 240230 (41) 2021 06 28 
(51) C09K 17/40 (2006 .01) 
 C09K 17/52 (2006 .01) 
 E21C 41/32 (2006 .01) 
 C10F 7/00 (2006 .01)
(21) 434992 (22) 2020 08 18
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl); sTĘPnIeWsKI WITOlD, 
lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Układ do wytwarzania gleby rekultywacyjnej z pozabiegowych 
peloidów balneologicznych

(B1) (11) 240229 (41) 2021 06 28 
(51) C10F 7/00 (2006 .01) 
 C04B 18/18 (2006 .01) 
 C05G 3/80 (2020 .01)
(21) 434991 (22) 2020 08 18
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl); sTĘPnIeWsKI WITOlD, 
lublin (Pl); CZeChOWsKa-KOsaCKa aneTa, lubartów (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Układ do wytwarzania koncentratu mineralnego z pozabiego-
wych peloidów balneologicznych

(B1) (11) 240227 (41) 2021 06 28 
(51) C10L 5/48 (2006 .01) 
 C10L 5/44 (2006 .01) 
 C10F 7/06 (2006 .01)
(21) 434989 (22) 2020 08 18
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Układ do wytwarzania mieszanek energetycznych z pozabie-
gowych peloidów balneologicznych

(B1) (11) 240223 (41) 2020 03 09 
(51) C12M 1/34 (2006 .01) 
 C12M 3/02 (2006 .01) 
 C12M 3/06 (2006 .01)
(21) 426873 (22) 2018 09 04
(72) POlaŃCZyK anDRZeJ, łódź (Pl); POlaŃCZyK MaCIeJ,  
łódź (Pl); PIeChOTa-POlaŃCZyK aleKsanDRa, łódź (Pl); 
PODgÓRsKI MIChał, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Reaktor do badania ex vivo naczyń krwionośnych w warunkach 
symulujących warunki wokół naczyń krwionośnych w organizmie 
ludzkim

(B1) (11) 240247 (41) 2020 05 04 
(51) C23G 3/02 (2006 .01) 
 C25D 3/22 (2006 .01) 
 C25D 5/36 (2006 .01)
(21) 427572 (22) 2018 10 30
(72) BUgalsKI TaDeUsZ, Bielsko-Biała (Pl)
(73) sIMTOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(54) sposób cynkowania galwanicznego stali oraz kąpiel oczysz-
czająco-odtłuszczająca stali

(B1) (11) 240270 (41) 2017 08 16 
(51) C25B 1/00 (2006 .01) 
 C01G 5/00 (2006 .01)
(21) 416026 (22) 2016 02 04
(72) POłCZyŃsKI PIOTR, grodzisk Mazowiecki (Pl); 
JURCZaKOWsKI RaFał, Brwinów (Pl); lesZCZyŃsKI PIOTR J ., 
Warszawa (Pl); gROChala WOJCIeCh, Warszawa (Pl);  
MaZeJ ZORan, Ig (sI)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (Pl);  
JOŽeF sTeFan InsTITUTe, ljubijana (sI)
(54) sposób elektrosyntezy siarczanu(VI) srebra(II) i produkt otrzy-
many tym sposobem

(B1) (11) 240273 (41) 2017 07 03 
(51) D03D 9/00 (2006 .01) 
 D03D 13/00 (2006 .01) 
 D04G 1/00 (2006 .01) 
 D04B 21/14 (2006 .01)
(21) 415532 (22) 2015 12 24
(72) haMeRla PaWeł, lublin (Pl)
(73) IMPala sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(54) siatka kompozytowa oraz sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 240241 (41) 2020 06 15 
(51) E21C 35/18 (2006 .01) 
 E21C 35/183 (2006 .01)
(21) 428184 (22) 2018 12 14
(72) BOłOZ łUKasZ, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) nóż styczno-obrotowy głowicy frezującej skały zwięzłe

(B1) (11) 240277 (41) 2020 02 24 
(51) E21D 11/18 (2006 .01) 
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 E21D 20/00 (2006 .01) 
 E21D 11/22 (2006 .01)
(21) 426652 (22) 2018 08 13
(72) głUCh PIOTR, Paniówki (Pl); BRÓZDa słaWOMIR,  
Rudna Mała (Pl)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO WIelOBRanŻOWe DReMeX  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Rudna Mała (Pl)
(54) Obudowa łukowa przykotwiona i sposób wykonania

(B1) (11) 240278 (41) 2020 02 24 
(51) E21D 11/18 (2006 .01) 
 E21D 20/00 (2006 .01)
(21) 426654 (22) 2018 08 13
(72) głUCh PIOTR, Paniówki (Pl); BRÓZDa słaWOMIR,  
Rudna Mała (Pl)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO WIelOBRanŻOWe DReMeX  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Rudna Mała (Pl)
(54) Obudowa podporowa-przykotwiona

(B1) (11) 240279 (41) 2020 02 24 
(51) E21D 11/18 (2006 .01) 
 E21D 11/36 (2006 .01)
(21) 426655 (22) 2018 08 13
(72) głUCh PIOTR, Paniówki (Pl); BRÓZDa słaWOMIR,  
Rudna Mała (Pl)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO WIelOBRanŻOWe DReMeX  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Rudna Mała (Pl)
(54) Obudowa odrzwiowa zamknięta i sposób jej wykonania

(B1) (11) 240226 (41) 2021 08 09 
(51) E21D 17/00 (2006 .01) 
 E21B 17/04 (2006 .01) 
 E21B 17/042 (2006 .01)
(21) 434043 (22) 2020 05 24
(72) MIgDa KRZysZTOF, Kraków (Pl)
(73) MIgDa KRZysZTOF, Kraków (Pl)
(54) Połączenie gwintowe elementów wyposażenia wiertniczego 
lub kotwiącego

(B1) (11) 240275 (41) 2019 06 03 
(51) E21F 1/12 (2006 .01) 
 E21F 17/103 (2006 .01) 
 E21F 17/18 (2006 .01)
(21) 423630 (22) 2017 11 29
(72) KROK JÓZeF, Jastrzębie-Zdrój (Pl)
(73) KROK JÓZeF, Jastrzębie-Zdrój (Pl)
(54) Śluza wentylacyjna przejazdowa automatyczna dla wyrobisk 
górniczych wyposażonych w szynową kolejkę podwieszaną

(B1) (11) 240242 (41) 2021 08 23 
(51) F16C 33/72 (2006 .01) 
 F16C 33/76 (2006 .01) 
 F16C 33/82 (2006 .01) 
 F16C 33/78 (2006 .01) 
 F16J 15/54 (2006 .01)
(21) 432940 (22) 2020 02 18
(72) sZCZĘCh MaRCIn, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM .sTanIsłaWa sTasZICa 
W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) hybrydowe uszczelnienie ochronne wału

(B1) (11) 240257 (41) 2021 04 19 
(51) F24D 19/00 (2006 .01) 
 H02B 1/30 (2006 .01) 
 H05K 5/04 (2006 .01)
(21) 431437 (22) 2019 10 11

(72) DyBIKOWsKI ROMan, Białystok (Pl); PIeCIUl PaWeł, 
Jasionowa Dolina (Pl); leCh IgnaCy, Białystok (Pl);  
saWCZUK łUKasZ, Czeremcha (Pl); MaRChel MaRIUsZ, 
augustów (Pl); WaWRZenIUK anDRZeJ, gajowa (Pl)
(73) Kan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kleosin (Pl)
(54) szafka podtynkowa do instalacji grzewczych

(B1) (11) 240268 (41) 2021 01 11 
(51) F24F 1/36 (2011 .01) 
 F24F 13/22 (2006 .01) 
 F25B 47/02 (2006 .01)
(21) 434389 (22) 2017 12 21
(86) 2017 12 21  PCT/JP17/45883
(87) 2019 06 27  WO19/123596
(72) yOshInaga nOBORU, Fuji-shi (JP)
(73) TOshIBa CaRRIeR CORPORaTIOn, Kawasaki-shi (JP)
(54) Jednostka zewnętrzna dla urządzenia cyklu chłodniczego

(B1) (11) 240256 (41) 2020 12 28 
(51) F25B 1/04 (2006 .01) 
 F25B 39/02 (2006 .01) 
 F25B 40/00 (2006 .01) 
 F25B 41/37 (2021 .01) 
 F28F 13/12 (2006 .01)
(21) 430327 (22) 2019 06 21
(72) CZaJKOWsKI CeZaRy, Wrocław (Pl); PIeTROWICZ słaWOMIR, 
Wrocław (Pl); OChMan agnIesZKa, Wrocław (Pl);  
nOWaK anDRZeJ, starachowice (Pl); MaCIeJeWsKI henRyK, 
Radom (Pl); sTaRZyŃsKI JaKUB, stefanków (Pl); BaRDUs MaRCel, 
Radom (Pl); OlesIaK aDaM, Warszawa (Pl); WesOłOWsKI 
WOJCIeCh, Radom (Pl); TURCZynOWICZ JanUsZ, siechnice (Pl)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe 
I UsłUgOWe BOlID sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Radom (Pl)
(54) agregat chłodniczy

(B1) (11) 240239 (41) 2020 08 24 
(51) F28F 1/12 (2006 .01) 
 F28D 15/00 (2006 .01)
(21) 429009 (22) 2019 02 22
(72) anDRZeJCZyK RaFał, gdańsk (Pl); MUsZyŃsKI TOMasZ, 
gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Wymiennik ciepła

(B1) (11) 240244 (41) 2019 07 29 
(51) G01B 5/20 (2006 .01) 
 G01B 7/28 (2006 .01) 
 G01B 11/24 (2006 .01)
(21) 429165 (22) 2019 03 06
(72) ZMaRZły PaWeł, Brzeziny (Pl); KOZIOR TOMasZ, Kielce (Pl); 
gOgOleWsKI DaMIan, Kielce (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (Pl)
(54) Uchwyt metrologiczny do mocowania elementów cylindrycz-
nych, zwłaszcza cienkościennych

(B1) (11) 240261 (41) 2021 11 02 
(51) G01B 9/02 (2006 .01) 
 G02B 26/00 (2006 .01) 
 G01J 9/02 (2006 .01)
(21) 433721 (22) 2020 04 28
(72) lITWIn DaRIUsZ, Marki (Pl); galas JaCeK, łomianki (Pl); 
RaDZIaK KaMIl, Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT 
Tele-I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (Pl)
(54) Interferometr o zmiennej w sposób ciągły długości fali
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 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 240246 (41) 2021 03 08 
(51) G01N 29/24 (2006 .01) 
 G01N 29/22 (2006 .01) 
 G01H 1/04 (2006 .01) 
 H03H 9/02 (2006 .01)
(21) 431047 (22) 2019 09 04
(72) sZelĄŻeK JaCeK, Warszawa (Pl); RanaChOWsKI ZBIgnIeW, 
Warszawa (Pl); MaCKIeWICZ słaWOMIR, Warszawa (Pl);  
KaTZ TOMasZ, Warszawa (Pl); DĘBOWsKI TOMasZ, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT PODsTaWOWyCh PROBleMÓW TeChnIKI 
POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) głowica ultradźwiękowa w postaci falowodu do pomiaru współ-
czynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem 
akustycznym

(B1) (11) 240237 (41) 2015 09 28 
(51) G01S 17/95 (2006 .01) 
 G06F 17/15 (2006 .01)
(21) 407687 (22) 2014 03 27
(72) CZaRneCKI TOMasZ, Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (Pl)
(54) sposób pomiaru zakresu widzialności i układ do pomiaru za-
kresu widzialności

(B1) (11) 240238 (41) 2016 05 09 
(51) G06F 3/01 (2006 .01) 
 G06T 7/00 (2017 .01) 
 G01N 29/27 (2006 .01)
(21) 409999 (22) 2014 10 31
(72) CZyŻeWsKI anDRZeJ, gdynia (Pl); CIChOWsKI JanUsZ, 
gdańsk (Pl); leCh MIChał, gdynia (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) sposób i układ do bezkontaktowej interakcji z urządzeniami 
mobilnymi, zwłaszcza telefonem komórkowym

(B1) (11) 240267 (41) 2019 08 12 
(51) G06K 19/02 (2006 .01)
(21) 424454 (22) 2018 02 01
(72) FUTeRa KOnRaD, Ciechanów (Pl); WeInaR ReMIgIUsZ, 
helenów (Pl)
(73) sMaRT TeXTIles sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Rura z tworzywa termoplastycznego

(B1) (11) 240249 (41) 2020 01 27 
(51) H01H 71/24 (2006 .01)
(21) 430669 (22) 2019 07 19
(30) 201810805205 .5  2018 07 20 Cn
(72) han ZhIgang, shanghai (Cn)
(73) schneider electric Industries sas, Rueil-Malmaison (FR)
(54) Wyzwalacz elektromagnetyczny

(B1) (11) 240240 (41) 2021 06 14 
(51) H01P 5/00 (2006 .01) 
 H01P 5/18 (2006 .01) 
 H01P 7/00 (2006 .01) 
 H01P 7/08 (2006 .01)
(21) 432060 (22) 2019 12 03
(72) BeKasIeWICZ aDRIan, gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Zminiaturyzowany dwuzakresowy mikrofalowy sprzęgacz ga-
łęziowy

(B1) (11) 240253 (41) 2021 11 22 
(51) H03K 17/96 (2006 .01)
(21) 433980 (22) 2020 05 15

(72) JeneK TOMasZ, Wronki (Pl); ŚWITała WOJCIeCh,  
Baranowo (Pl); TaRanCZeWsKI MIesZKO, szamotuły (Pl)
(73) aMICa sPÓłKa aKCyJna, Wronki (Pl)
(54) Układ przełącznika dotykowego z wyświetlaczem

(B1) (11) 240258 (41) 2021 06 14 
(51) H05H 1/00 (2006 .01) 
 H05H 1/24 (2006 .01) 
 H05H 1/02 (2006 .01) 
 H05H 1/32 (2006 .01)
(21) 432091 (22) 2019 12 05
(72) ResZKe eDWaRD, Wrocław (Pl); WROna aDRIana, gliwice (Pl);  
ŚlUsaReK anDRZeJ, Zabrze (Pl); lIs MaRCIn, gliwice (Pl);  
MaZUR JaCeK, gliwice (Pl); MIsChKe WłODZIMIeRZ, Wrocław (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT MeTalI 
nIeŻelaZnyCh, gliwice (Pl); ResZKe eDWaRD eRTeC-POlanD, 
Wrocław (Pl)
(54) sposób generowania plazmy wyładowania elektrycznego 
i urządzenie do generowania plazmy wyładowania elektrycznego

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01D 44/00 (2006 .01) 240264*
A01G 24/28 (2018 .01) 240228*
A22C 17/04 (2006 .01) 240250
A22C 21/00 (2006 .01) 240250*
A22C 17/00 (2006 .01) 240250*
A44C 5/00 (2006 .01) 240262
A44C 11/02 (2006 .01) 240280
A61B 17/74 (2006 .01) 240225*
A61F 2/30 (2006 .01) 240225
A61F 2/54 (2006 .01) 240251
A61F 2/56 (2006 .01) 240251*
A61F 2/58 (2006 .01) 240251*
A61J 1/00 (2006 .01) 240263*
A61L 33/06 (2006 .01) 240235*
A61L 33/06 (2006 .01) 240236*
A61L 33/06 (2006 .01) 240231*
A61L 33/06 (2006 .01) 240232*
A61L 33/08 (2006 .01) 240233*
A61L 33/10 (2006 .01) 240234*
A61M 1/16 (2006 .01) 240235*
A61M 1/16 (2006 .01) 240236*
A61M 1/16 (2006 .01) 240231*
A61M 1/16 (2006 .01) 240232*
A61M 1/16 (2006 .01) 240233*
A61M 1/16 (2006 .01) 240234*
B01D 69/02 (2006 .01) 240235
B01D 69/04 (2006 .01) 240235*
B01D 69/06 (2006 .01) 240235*
B01D 71/26 (2006 .01) 240235*
B01D 71/32 (2006 .01) 240235*
B01D 71/50 (2006 .01) 240235*
B01D 71/52 (2006 .01) 240235*
B01D 71/54 (2006 .01) 240235*
B01D 71/68 (2006 .01) 240235*
B01D 69/02 (2006 .01) 240236

B01D 69/04 (2006 .01) 240236*
B01D 69/06 (2006 .01) 240236*
B01D 71/26 (2006 .01) 240236*
B01D 71/32 (2006 .01) 240236*
B01D 71/50 (2006 .01) 240236*
B01D 71/52 (2006 .01) 240236*
B01D 71/54 (2006 .01) 240236*
B01D 71/68 (2006 .01) 240236*
B01D 53/18 (2006 .01) 240266*
B01D 71/06 (2006 .01) 240231*
B01D 71/06 (2006 .01) 240232*
B01D 71/06 (2006 .01) 240233*
B01D 71/06 (2006 .01) 240234*
B01J 21/06 (2006 .01) 240269
B01J 21/18 (2006 .01) 240269*
B01J 23/42 (2006 .01) 240269*
B01J 23/72 (2006 .01) 240269*
B01J 23/75 (2006 .01) 240269*
B01J 37/02 (2006 .01) 240269*
B01J 35/08 (2006 .01) 240269*
B05D 5/08 (2006 .01) 240221*
B05D 5/08 (2006 .01) 240222*
B06B 1/16 (2006 .01) 240259
B21D 5/08 (2006 .01) 240254
B21D 5/12 (2006 .01) 240254*
B22D 25/02 (2006 .01) 240280*
B23B 31/40 (2006 .01) 240245*
B23K 37/053 (2006 .01) 240245*
B24B 5/307 (2006 .01) 240245*
B25B 5/00 (2006 .01) 240245
B29C 33/62 (2006 .01) 240221
B29C 51/06 (2006 .01) 240263
B29C 64/118 (2017 .01) 240243
B29C 33/62 (2006 .01) 240222*
B32B 3/00 (2006 .01) 240255

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

240221 B29C 33/62 (2006 .01)
240222 C09D 163/00 (2006 .01)
240223 C12M 1/34 (2006 .01)
240224 C09K 11/78 (2006 .01)
240225 A61F 2/30 (2006 .01)
240226 E21D 17/00 (2006 .01)
240227 C10L 5/48 (2006 .01)
240228 C05F 11/02 (2006 .01)
240229 C10F 7/00 (2006 .01)
240230 C09K 17/40 (2006 .01)
240231 C08L 69/00 (2006 .01)
240232 C08L 69/00 (2006 .01)
240233 C08L 69/00 (2006 .01)
240234 C08L 69/00 (2006 .01)
240235 B01D 69/02 (2006 .01)
240236 B01D 69/02 (2006 .01)
240237 G01S 17/95 (2006 .01)
240238 G06F 3/01 (2006 .01)
240239 F28F 1/12 (2006 .01)
240240 H01P 5/00 (2006 .01)
240241 E21C 35/18 (2006 .01)
240242 F16C 33/72 (2006 .01)
240243 B29C 64/118 (2017 .01)
240244 G01B 5/20 (2006 .01)
240245 B25B 5/00 (2006 .01)
240246 G01N 29/24 (2006 .01)
240247 C23G 3/02 (2006 .01)
240248 C09K 11/02 (2006 .01)
240249 H01H 71/24 (2006 .01)
240250 A22C 17/04 (2006 .01)

240251 A61F 2/54 (2006 .01)
240252 B82Y 15/00 (2011 .01)
240253 H03K 17/96 (2006 .01)
240254 B21D 5/08 (2006 .01)
240255 B32B 3/00 (2006 .01)
240256 F25B 1/04 (2006 .01)
240257 F24D 19/00 (2006 .01)
240258 H05H 1/00 (2006 .01)
240259 B06B 1/16 (2006 .01)
240260 B65G 27/28 (2006 .01)
240261 G01B 9/02 (2006 .01)
240262 A44C 5/00 (2006 .01)
240263 B29C 51/06 (2006 .01)
240264 C02F 1/00 (2006 .01)
240265 B61G 9/00 (2006 .01)
240266 C01B 3/32 (2006 .01)
240267 G06K 19/02 (2006 .01)
240268 F24F 1/36 (2011 .01)
240269 B01J 21/06 (2006 .01)
240270 C25B 1/00 (2006 .01)
240271 C07C 201/12 (2006 .01)
240272 C07D 223/10 (2006 .01)
240273 D03D 9/00 (2006 .01)
240274 B60P 3/345 (2006 .01)
240275 E21F 1/12 (2006 .01)
240276 B60N 2/26 (2006 .01)
240277 E21D 11/18 (2006 .01)
240278 E21D 11/18 (2006 .01)
240279 E21D 11/18 (2006 .01)
240280 A44C 11/02 (2006 .01)

 1 2  1 2

B32B 15/14 (2006 .01) 240255*
B32B 37/20 (2006 .01) 240255*
B60D 1/14 (2006 .01) 240265*
B60N 2/26 (2006 .01) 240276
B60P 3/345 (2006 .01) 240274
B60R 22/10 (2006 .01) 240276*
B61B 3/00 (2006 .01) 240265*
B61G 9/00 (2006 .01) 240265
B61G 1/36 (2006 .01) 240265*
B63B 35/32 (2006 .01) 240264*
B65D 81/28 (2006 .01) 240263*
B65G 27/00 (2006 .01) 240259*
B65G 27/28 (2006 .01) 240260
B65G 27/32 (2006 .01) 240260*
B82Y 15/00 (2011 .01) 240252
B82Y 30/00 (2011 .01) 240252*
B82Y 30/00 (2011 .01) 240248*
B82Y 40/00 (2011 .01) 240248*
C01B 3/32 (2006 .01) 240266
C01B 3/02 (2006 .01) 240266*
C01C 1/04 (2006 .01) 240266*
C01G 5/00 (2006 .01) 240270*
C02F 1/00 (2006 .01) 240264
C04B 18/18 (2006 .01) 240229*
C05F 11/02 (2006 .01) 240228
C05G 3/80 (2020 .01) 240228*
C05G 3/80 (2020 .01) 240229*
C07C 201/12 (2006 .01) 240271
C07C 2/50 (2006 .01) 240271*
C07C 205/10 (2006 .01) 240271*
C07D 223/10 (2006 .01) 240272
C07D 201/12 (2006 .01) 240272*
C08J 11/10 (2006 .01) 240272*
C08L 69/00 (2006 .01) 240231
C08L 67/03 (2006 .01) 240231*
C08L 59/02 (2006 .01) 240231*
C08L 81/06 (2006 .01) 240231*
C08L 23/12 (2006 .01) 240231*
C08L 27/12 (2006 .01) 240231*
C08L 83/04 (2006 .01) 240231*
C08L 69/00 (2006 .01) 240232
C08L 67/03 (2006 .01) 240232*
C08L 59/02 (2006 .01) 240232*
C08L 81/06 (2006 .01) 240232*
C08L 23/12 (2006 .01) 240232*
C08L 27/12 (2006 .01) 240232*
C08L 83/04 (2006 .01) 240232*
C08L 69/00 (2006 .01) 240233
C08L 67/03 (2006 .01) 240233*
C08L 59/02 (2006 .01) 240233*
C08L 81/06 (2006 .01) 240233*
C08L 23/12 (2006 .01) 240233*
C08L 27/12 (2006 .01) 240233*
C08L 83/04 (2006 .01) 240233*
C08L 69/00 (2006 .01) 240234
C08L 67/03 (2006 .01) 240234*
C08L 59/02 (2006 .01) 240234*
C08L 81/06 (2006 .01) 240234*
C08L 23/12 (2006 .01) 240234*
C08L 27/12 (2006 .01) 240234*
C08L 83/04 (2006 .01) 240234*
C09D 163/00 (2006 .01) 240221*
C09D 167/00 (2006 .01) 240221*
C09D 133/02 (2006 .01) 240221*
C09D 163/00 (2006 .01) 240222
C09D 167/00 (2006 .01) 240222*
C09D 133/02 (2006 .01) 240222*

C09K 17/40 (2006 .01) 240228*
C09K 11/02 (2006 .01) 240248
C09K 11/59 (2006 .01) 240248*
C09K 11/58 (2006 .01) 240248*
C09K 11/78 (2006 .01) 240224
C09K 11/54 (2006 .01) 240224*
C09K 11/66 (2006 .01) 240224*
C09K 17/40 (2006 .01) 240230
C09K 17/52 (2006 .01) 240230*
C10F 7/00 (2006 .01) 240228*
C10F 7/00 (2006 .01) 240230*
C10F 7/00 (2006 .01) 240229
C10F 7/06 (2006 .01) 240227*
C10L 5/48 (2006 .01) 240227
C10L 5/44 (2006 .01) 240227*
C12M 1/34 (2006 .01) 240223
C12M 3/02 (2006 .01) 240223*
C12M 3/06 (2006 .01) 240223*
C23C 22/83 (2006 .01) 240221*
C23C 22/83 (2006 .01) 240222*
C23G 3/02 (2006 .01) 240247
C25B 1/00 (2006 .01) 240270
C25D 11/18 (2006 .01) 240221*
C25D 11/18 (2006 .01) 240222*
C25D 3/22 (2006 .01) 240247*
C25D 5/36 (2006 .01) 240247*
D03D 9/00 (2006 .01) 240273
D03D 13/00 (2006 .01) 240273*
D04B 21/14 (2006 .01) 240273*
D04G 1/00 (2006 .01) 240273*
E02B 15/00 (2006 .01) 240264*
E21B 17/04 (2006 .01) 240226*
E21B 17/042 (2006 .01) 240226*
E21C 41/32 (2006 .01) 240230*
E21C 35/18 (2006 .01) 240241
E21C 35/183 (2006 .01) 240241*
E21D 11/18 (2006 .01) 240277
E21D 20/00 (2006 .01) 240277*
E21D 11/22 (2006 .01) 240277*
E21D 11/18 (2006 .01) 240278
E21D 20/00 (2006 .01) 240278*
E21D 11/18 (2006 .01) 240279
E21D 11/36 (2006 .01) 240279*
E21D 17/00 (2006 .01) 240226
E21F 1/12 (2006 .01) 240275
E21F 17/103 (2006 .01) 240275*
E21F 17/18 (2006 .01) 240275*
F16C 33/72 (2006 .01) 240242
F16C 33/76 (2006 .01) 240242*
F16C 33/82 (2006 .01) 240242*
F16C 33/78 (2006 .01) 240242*
F16J 15/54 (2006 .01) 240242*
F24D 19/00 (2006 .01) 240257
F24F 1/36 (2011 .01) 240268
F24F 13/22 (2006 .01) 240268*
F25B 47/02 (2006 .01) 240268*
F25B 1/04 (2006 .01) 240256
F25B 39/02 (2006 .01) 240256*
F25B 40/00 (2006 .01) 240256*
F25B 41/37 (2021 .01) 240256*
F28D 15/00 (2006 .01) 240239*
F28F 13/12 (2006 .01) 240256*
F28F 1/12 (2006 .01) 240239
G01B 5/20 (2006 .01) 240244
G01B 7/28 (2006 .01) 240244*
G01B 11/24 (2006 .01) 240244*
G01B 9/02 (2006 .01) 240261

G01H 1/04 (2006 .01) 240246*
G01J 9/02 (2006 .01) 240261*
G01N 33/53 (2006 .01) 240252*
G01N 27/00 (2006 .01) 240252*
G01N 27/30 (2006 .01) 240252*
G01N 29/24 (2006 .01) 240246
G01N 29/22 (2006 .01) 240246*
G01N 29/27 (2006 .01) 240238*
G01S 17/95 (2006 .01) 240237
G02B 26/00 (2006 .01) 240261*
G06F 17/15 (2006 .01) 240237*
G06F 3/01 (2006 .01) 240238
G06K 19/02 (2006 .01) 240267
G06T 7/00 (2017 .01) 240238*

H01H 71/24 (2006 .01) 240249
H01L 31/042 (2014 .01) 240248*
H01P 5/00 (2006 .01) 240240
H01P 5/18 (2006 .01) 240240*
H01P 7/00 (2006 .01) 240240*
H01P 7/08 (2006 .01) 240240*
H02B 1/30 (2006 .01) 240257*
H03H 9/02 (2006 .01) 240246*
H03K 17/96 (2006 .01) 240253
H05H 1/00 (2006 .01) 240258
H05H 1/24 (2006 .01) 240258*
H05H 1/02 (2006 .01) 240258*
H05H 1/32 (2006 .01) 240258*
H05K 5/04 (2006 .01) 240257*

decyZJe stwierdZaJące wygaśniĘcie decyZJi  
o udZieleniu prawa

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

(a1) (21) 377196 02/2006
(a1) (21) 414335 09/2017

(a1) (21) 414508 10/2017
(a1) (21) 417188 24/2017
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(a1) (21) 417226 24/2017
(a1) (21) 420915 20/2018
(a1) (21) 423893 13/2019
(a1) (21) 423896 13/2019
(a1) (21) 424687 18/2019
(a1) (21) 425617 25/2019

(a1) (21) 426541 04/2020
(a1) (21) 428149 13/2020
(a1) (21) 428151 13/2020
(a1) (21) 429151 19/2020
(a1) (21) 429753 23/2020
(a1) (21) 429754 23/2020

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 199904 a . Wykreślono: gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJ-
na, Tarnów, Polska 850002268 Wpisano: Celanese International 
Corporation, Irving, stany Zjednoczone ameryki

(11) 203517 a . Wykreślono: Blount, InC ., Portland, stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: Oregon Tool, Inc ., Portland, 
stany Zjednoczone ameryki

(11) 204737 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 210656 a . Wykreślono: KOROna CanDles sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Pol-
ska  381361398 Wpisano: gala POlanD sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398

(11) 213876 a . Wykreślono: gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJ-
na, Tarnów, Polska 850002268 Wpisano: Celanese International 
Corporation, Irving, stany Zjednoczone ameryki

(11) 214728 a . Wykreślono: KOROna CanDles sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Pol-
ska  381361398 Wpisano: gala POlanD sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398

(11) 215068 a . Wykreślono: KOROna CanDles sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Pol-
ska  381361398 Wpisano: gala POlanD sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398

(11) 219320 a . Wykreślono: eurofoam gmbh, Kremsmün-
ster, austria Wpisano: neVeOn austria gmbh, Kremsmünster, 
austria

(11) 224033 a . Wykreślono: sPIRVenT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Poznań, Polska 360357878 Wpisano: aC sPÓłKa aKCyJna, Bia-
łystok, Polska 050643816

(11) 228632 a . Wykreślono: hOsTen POlsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Radom, Pol-
ska 140157061 Wpisano: TaPPaRella MaRCIn KaRPIŃsKI, War-
szawa, Polska 140829247

(11) 234106 a . Wykreślono: JeŻeWsKa elŻBIeTa PROMeT 
- PlasT sPÓłKa CyWIlna elŻBIeTa JeŻeWsKa, anDRZeJ Je-
ŻeWsKI, godzikowice, Polska  931002254; JeŻeWsKI anDRZeJ 
PROMeT - PlasT sPÓłKa CyWIlna elŻBIeTa JeŻeWsKa, an-
DRZeJ JeŻeWsKI, godzikowice, Polska 931002254 Wpisano: Je-
ŻeWsKa elŻBIeTa JeŻeWsKI anDRZeJ PROMeT-PlasT sPÓłKa 
CyWIlna, gaj Oławski, Polska 931002254

(11) 235059 a . Wykreślono: KleMenT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska  385155075 
Wpisano: aMeRPhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, lublin, Polska 385155075

(11) 235592 a . Wykreślono: WRZOseK aRTUR, Tomice, Pol-
ska; Kłys PIOTR, stara Iwiczna, Polska; CIĘCIaRa MaRIUsZ, To-
mice, Polska Wpisano: OPTIFeRRIC sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Józefosław, Polska 361567454

(11) 236303 a . Wykreślono: ChMIelIna BOŻena, grale-
wo, Polska; KOnDRaT JaROsłaW, Kostrzyn nad Odrą, Polska; 
CZeRnIChOWsKI alBIn, Orleans, Francja Wpisano: ChMIelIna 
BOŻena eKOTeChnOlOgIe sPÓłKa CyWIlna, Kostrzyn nad 
Odrą, Polska 210981774; KOnDRaT JaROsłaW eKOTeChnOlO-
gIe sPÓłKa CyWIlna, Kostrzyn nad Odrą, Polska 003132877

(11) 238833 a . Wykreślono: sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ 
- InsTyTUT ODleWnICTWa, Kraków, Polska 000031331; BOChe-
neK JaCeK, Kraków, Polska Wpisano: BOCheneK JaCeK, Kraków, 
Polska; sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ - KRaKOWsKI InsTyTUT 
TeChnOlOgICZny, Kraków, Polska 000031331

(11) 238962 C . Wykreślono: MIĄDlICKI KaROl, szczecin, 
Polska Wpisano: MIĄDlICKI PIOTR, szczecin, Polska 

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

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

(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2489037 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 2493723 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 2499481 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2567246 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 2771698 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 2817550 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 2818012 B1
(T5) (97) 13 03 2019 2019/11 eP 2826898 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 2838850 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 2848331 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 2887912 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 2895298 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2900387 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2900817 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2916692 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2922982 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2946486 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 2948116 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2954208 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2997262 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3017319 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3019659 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3028534 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3037028 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3040009 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3066809 B1
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(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3071670 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3104919 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3138566 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3148313 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3177642 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3177658 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3186420 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3194656 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3208607 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3222272 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3223675 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3234597 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3236272 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3236972 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3243694 B1
(T4) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3243694 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3250244 B1
(T4) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3250244 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3251999 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3252161 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3253749 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3262725 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3268298 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3272486 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3272750 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3274339 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3281741 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3284666 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3288379 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3288467 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3292805 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3295845 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3296451 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3306042 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3308937 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3308941 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3315528 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3328205 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3347444 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3347529 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3348804 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3350333 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3351149 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3356488 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3366307 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3370664 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3372605 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3374296 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3376914 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3380080 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3382277 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3390315 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3393971 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3395766 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3395796 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3415505 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3417711 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3427895 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3430959 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3431614 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3438547 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3441594 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3441986 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3442812 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3443744 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3444271 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3447458 B1

(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3448736 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3449136 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3452770 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3453071 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3456743 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3461801 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3462052 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3466685 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3469285 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3474736 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3477745 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3480189 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3488347 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3489239 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3494079 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3494240 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3494388 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3495780 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3505609 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3506444 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3510033 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3516117 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3526038 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3527563 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3527639 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3530158 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3533324 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3535397 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3538321 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3543845 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3546053 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3547344 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3548356 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3551711 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3554387 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3555325 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3556633 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3562313 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3564592 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3571933 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3572100 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3575136 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3575212 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 3578949 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3579662 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3591341 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3600026 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3610050 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3611449 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3615518 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3616512 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3619416 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3622226 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3624956 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3627606 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3630383 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3631291 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3636079 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3636630 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3655217 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3655395 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3658147 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3661852 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3662203 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3668855 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3672614 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3676490 B1
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(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3676514 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3678498 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3679010 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3679199 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3680595 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3681001 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3685167 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3686123 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3687705 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3687825 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3689117 B1
(T4) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3689117 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3689158 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3690187 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3692198 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3692291 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3694747 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3695867 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3696252 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3696326 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3696328 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3701056 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3703377 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3704146 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3704306 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3707049 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3707290 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3713433 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3722217 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3722679 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3723858 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3726939 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3727130 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3727644 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3728765 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3735822 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3736139 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3737514 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3737671 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3744682 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3746637 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3751069 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3751570 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3755202 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3767318 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3775570 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3778028 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3786560 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3790423 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3792130 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3803219 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3806412 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3833434 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3838873 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3839287 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3840924 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3852932 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2669366 2019 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670560 2020 02 01 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2670751 2020 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670753 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670803 2020 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670874 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2743270 2020 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2743539 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2743540 2019 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2743897 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744497 2019 10 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744519 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744531 2019 08 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744532 2019 08 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744772 2019 08 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744809 2019 08 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744936 2019 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744946 2019 08 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2744959 2019 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2748162 2019 08 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2749131 2019 11 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2749151 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2749458 2019 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2749628 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2749869 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750529 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750626 2019 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750645 2019 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750833 2019 08 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750851 2019 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750886 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2750981 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2751092 2019 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2752378 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2752504 2020 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2752562 2019 10 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753167 2019 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753410 2019 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753514 2019 09 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753554 2019 08 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2753609 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900051 2019 09 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900254 2019 09 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900332 2019 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900333 2019 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900567 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900585 2019 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2900586 2019 09 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902336 2019 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902575 2019 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902709 2020 01 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902710 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903454 2019 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903671 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903922 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2903959 2019 10 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2904124 2019 10 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2904298 2019 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2904305 2019 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2905308 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2906098 2019 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2912675 2019 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2912933 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2913119 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2914083 2019 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2914446 2019 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2915213 2019 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2916788 2019 11 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2916823 2019 11 07 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2916871 2019 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2917905 2019 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2919763 2019 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2919928 2019 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2920007 2019 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2920165 2019 11 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2920222 2019 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2920437 2019 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2929751 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931083 2019 12 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931256 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931573 2020 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931588 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2931859 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932221 2019 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2932809 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3020304 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3021413 2019 08 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3023308 2019 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3023340 2019 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3023777 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3024764 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3048590 2020 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3048906 2019 09 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3049316 2019 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3049479 2019 09 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3049616 2019 09 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3050465 2020 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3050729 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3051987 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3052370 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3052389 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3052859 2020 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3053844 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3053947 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3054829 2019 10 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3055302 2019 10 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3056254 2020 02 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3056630 2020 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3057128 2020 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3058645 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3058804 2020 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3060039 2019 10 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3061372 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3062974 2019 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3063155 2019 10 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3063798 2019 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3063853 2019 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3065531 2019 11 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3065533 2019 11 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3065908 2019 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3066272 2019 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3066716 2019 09 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3067633 2020 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068507 2019 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068764 2019 11 12 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) 1557421 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 1633712 a . Wykreślono: advenchen laboratories nan-
jing, ltd ., nanjing, Chiny Wpisano: hlB Co ., ltd ., Ulsan, Korea Połu-
dniowa

(11) 1676847 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 1703034 a . Wykreślono: ChICagO MeTallIC COnTI-
nenTal, WIJnegeM, Belgia Wpisano: ROCKFOn, WIJnegeM, Belgia

(11) 1703034 a . Wykreślono: ROCKFOn, WIJnegeM, Belgia 
Wpisano: ROCKWOOl BVBa, WIJnegeM, Belgia

(11) 1703034 a . Wykreślono: ROCKWOOl BVBa, WIJnegeM, 
Belgia Wpisano: ROCKWOOl InTeRnaTIOnal a/s, hedehusene, 
Dania

(11) 1832756 a . Wykreślono: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, 
Włochy Wpisano: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predosa, Włochy

(11) 1832756 a . Wykreślono: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predo-
sa, Włochy Wpisano: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, Włochy

(11) 1898876 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 1940251 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 2092149 a . Wykreślono: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, 
Włochy Wpisano: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predosa, Włochy

(11) 2092149 a . Wykreślono: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predo-
sa, Włochy Wpisano: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, Włochy

(11) 2122104 a . Wykreślono: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, 
Włochy Wpisano: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predosa, Włochy

(11) 2122104 a . Wykreślono: nuova FaaC s .r .l ., Zola Predo-
sa, Włochy Wpisano: FaaC s .p .a ., Zola Predosa, Włochy

(11) 2190615 a . Wykreślono: gBZ Mannheim gmbh & Co . 
Kg, Frankenthal, niemcy; Friatec aktiengesellschaft, Mannheim, 
niemcy Wpisano: aliaxis Deutschland gmbh, Mannheim, niemcy; 
gBZ Mannheim gmbh & Co . Kg, Frankenthal, niemcy

(11) 2216456 a . Wykreślono: ChICagO MeTallIC COnTI-
nenTal, WIJnegeM, Belgia Wpisano: ROCKFOn, WIJnegeM, Belgia

(11) 2216456 a . Wykreślono: ROCKFOn, WIJnegeM, Belgia 
Wpisano: ROCKWOOl BVBa, WIJnegeM, Belgia

(11) 2216456 a . Wykreślono: ROCKWOOl BVBa, WIJnegeM, 
Belgia Wpisano: ROCKWOOl InTeRnaTIOnal a/s, hedehusene, 
Dania

(11) 2310023 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 2322190 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy
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(11) 2441077 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2458467 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2503083 a . Wykreślono: argent alu nv, Kruishoutem, 
Belgia; Renson, Paul, nokere, Belgia Wpisano: aRlU nV, ardooie, 
Belgia; Renson, Paul, nokere, Belgia

(11) 2715758 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2721897 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2729825 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2747097 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2747098 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

 (11) 2836234  D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 24 grud-
nia 2015 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z pa-
tentu europejskiego przez spółkę MODUlaTe TheRaPeUTICs InC, 
Montreal, Kanada na czas trwania ochrony patentu europejskiego 
eP .2836234 .

(11) 2873078 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2888639 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2970235 a . Wykreślono: Probiodrug ag, halle (saale), 
niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics n .V ., halle/saale, niemcy

(11) 2980244 a . Wykreślono: nippon steel & sumikin sta-
inless steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: nIPPOn sTeel 
stainless steel Corporation, Tokyo, Japonia

(11) 3108471 a . Wykreślono: BIXOlOn europe gmbh, Düs-
seldorf, niemcy Wpisano: BIXOlOn Co ., ltd ., seongnam, Korea Po-
łudniowa

(11) 3131104 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 3131105 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 3180555 a . Wykreślono: Friatec gmbh, Mannheim, 
niemcy Wpisano: aliaxis Deutschland gmbh, Mannheim, niemcy

(11) 3184872 a . Wykreślono: Friatec gmbh, Mannheim, 
niemcy Wpisano: aliaxis Deutschland gmbh, Mannheim, niemcy

(11) 3193178 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 3256398  D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 04 sierp-
nia 2020 r . uprawniony OPM advance limited udzielił licencji nie-
wyłącznej, ograniczonej na produkcję, oferowanie na sprzedaż, 
sprzedaż lub w inny sposób dostarczanie, użytkowanie i prze-
chowywanie Produktów licencjonowanych przez spółkę OPM  
(laBels & PaCKagIng) gROUP lIMITeD z siedzibą w leeds, Wielka 
Brytania, na czas trwania ochrony przedmiotowego patentu .

ogłosZenia

ZłoŻone wnioski o udZielenie  
dodatkowego prawa ochronnego

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

(T3) (68) 2432489
(54) Warianty peptydu natriuretycznego typu C
(21) 0726 (22) 2022 02 10
(71) BioMarin Pharmaceutical Inc ., nOVaTO (Us)
(93) eU/1/21/1577 2021 09 01 VOXZOgO - WOsORyTyD
  
(T3) (68) 2834233
(54) nOWy agOnIsTa aDRenOReCePTORa alFa2
(21) 0727 (22) 2022 02 10
(71) ORIOn CORPORaTIOn, esPOO (FI)
(93) eU/2/21/276 2021 08 17 TessIe - TasyPIMIDyna
  
(T3) (68) 2383297
(54) Zoptymalizowane przeciwciała ukierunkowane na CD19
(21) 0728 (22) 2022 02 21
(71) Xencor Inc ., MOnROVIa (Us)
(93) eU/1/21/1570 2021 09 01 MInJUVI - TaFasITaMaB
  
(T3) (68) 2958921
(54) POChODne PIROlO[2,3-D]PIRyMIDyny JaKO InhIBITORy KI-
naZ JanUsOWyCh (JaK)
(21) 0729 (22) 2022 02 21
(71) Pfizer Inc ., neW yORK (Us)
(93) eU/1/21/1593 2021 12 10 CIBInQO - aBROCyTynIB
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b. wZory uŻytkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 72 432 do nr 72 454)

(y1) (11) 72452 (41) 2021 11 22 
(51) A41D 3/02 (2006 .01)
(21) 129217 (22) 2020 05 18
(72) KUDlIŃsKa MałgORZaTa, łódź (Pl); WOŹnIaKOWsKa 
MałgORZaTa, łódź (Pl); OleJnIK MagDalena, Pabianice (Pl); 
KRaJeWsKa IRena, łódź (Pl); gUTOWsKa agnIesZKa, łódź (Pl)
(73) InsTyTUT TeChnOlOgII BeZPIeCZeŃsTWa MORaTeX,  
łódź (Pl)
(54) Płaszcz wyjściowy damski

(y1) (11) 72453 (41) 2021 11 22 
(51) A41D 3/02 (2006 .01)
(21) 129218 (22) 2020 05 18
(72) KUDlIŃsKa MałgORZaTa, łódź (Pl); WOŹnIaKOWsKa 
MałgORZaTa, łódź (Pl); OleJnIK MagDalena, Pabianice (Pl); 
KRaJeWsKa IRena, łódź (Pl); gUTOWsKa agnIesZKa, łódź (Pl)
(73) InsTyTUT TeChnOlOgII BeZPIeCZeŃsTWa MORaTeX,  
łódź (Pl)
(54) Płaszcz wyjściowy męski

(y1) (11) 72451 (41) 2021 08 02 
(51) A45B 5/00 (2006 .01) 

 A61H 3/02 (2006 .01) 
 A47C 7/02 (2006 .01)
(21) 128912 (22) 2020 01 30
(72) KUsZ JÓZeF, Chmielnik (Pl)
(73) KUsZ JÓZeF MeTalFORM, Chmielnik (Pl)
(54) laska składana z siedziskiem i z regulacją wysokości jej nogi

(y1) (11) 72434 (41) 2021 08 02 
(51) A47B 9/00 (2006 .01) 
 A47B 13/14 (2006 .01)
(21) 128914 (22) 2020 01 30
(72) JaBłOŃsKI PaWeł, nidzica (Pl)
(73) sTalMOT & WOlMeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nidzica (Pl)
(54) Podnośnik mechanizmu do podnoszenia i składania blatu

(y1) (11) 72450 (41) 2021 09 27 
(51) A47C 1/00 (2006 .01) 
 A47C 1/02 (2006 .01) 
 A47C 3/00 (2006 .01) 
 A47C 7/00 (2006 .01) 
 A63B 22/00 (2006 .01) 
 A63B 23/00 (2006 .01)
(21) 129068 (22) 2020 03 24
(72) KĘCIK MaRCIn, nieszkowice Wielkie (Pl)
(73) MCP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzezawa (Pl)
(54) Urządzenie do likwidacji lub zmniejszenia chronicznego stresu

(y1) (11) 72438 (41) 2019 08 26 
(51) B01D 47/06 (2006 .01) 
 B01D 47/00 (2006 .01) 
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 B01D 53/74 (2006 .01) 
 B01D 53/24 (2006 .01)
(21) 127015 (22) 2018 02 12
(72) KRZyKOWsKI RysZaRD, Piotrowice (Pl)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO hanDlOWO-UsłUgOWe eKO-WIn 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(54) Urządzenie do odpylania na mokro

(y1) (11) 72441 (41) 2019 07 29 
(51) B01J 10/00 (2006 .01)
(21) 126958 (22) 2018 01 16
(72) gĄDeK MaKsyMIlIan, Rybnik (Pl); gĄDeK WalDeMaR, 
Kokuszka (Pl); KaBIesZ JaROsłaW, Kaczyce (Pl); KUBICa ROBeRT, 
Kamieniec (Pl)
(73) lOsenTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rybnik (Pl); sOlVenT WIsTOl  
sPÓłKa aKCyJna, Oświęcim (Pl)
(54) Półka aparatu kolumnowego, zwłaszcza kolumny barbotażowej

(y1) (11) 72436 (41) 2021 07 05 
(51) B23Q 3/06 (2006 .01)
(21) 128858 (22) 2020 01 03
(72) TyMeCKI łUKasZ, Warszawa (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (Pl)
(54) Uchwyt do mocowania płaskich elementów w urządzeniu do 
obróbki skrawaniem

(y1) (11) 72442 (41) 2020 04 20 
(51) B24B 9/00 (2006 .01)
(21) 128623 (22) 2019 10 08
(30) 107213716  2018 10 09 TW
(72) Chen hUI-Chen, Taichung City (TW)
(73) ChaMP-air Refrigeration hardware Co ., ltd ., Taichung City (TW)
(54) głowica tnąca do usuwania zadziorów

(y1) (11) 72440 (41) 2018 12 17 
(51) B63B 21/08 (2006 .01)
(21) 126393 (22) 2017 06 06
(72) TKaCZ RysZaRD, Pabianice (Pl)
(73) TKaCZ RysZaRD, Pabianice (Pl)
(54) Dwuszczękowe urządzenie do szybkiego mocowania i zwal-
niania lin, cięgien lub pasów szczególnie na łodziach lub jachtach

(y1) (11) 72435 (41) 2021 08 30 
(51) B65D 5/08 (2006 .01) 
 B65D 85/34 (2006 .01) 
 B65D 5/46 (2006 .01)
(21) 128981 (22) 2020 02 25
(72) sZCZePanIK PaWeł, Tomaszów Mazowiecki (Pl);  
TRZCIŃsKI CZesłaW, Warszawa (Pl); BłOCh MaRIUsZ, Wykno (Pl)
(73) eUROBOX POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przesiadłów (Pl)
(54) Wykrój pojemnika otwartego z uchwytem

(y1) (11) 72449 (41) 2020 05 04 
(51) E01H 4/02 (2006 .01) 
 E01H 5/08 (2006 .01) 
 E01H 5/04 (2006 .01) 
 A63B 69/18 (2006 .01) 
 A63C 19/10 (2006 .01)
(62) 427478
(21) 130083 (22) 2018 10 20
(72) CaBOŃ gRZegORZ, Dąbrowica (Pl)
(73) RelaVIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(54) Urządzenie do tworzenia śladu do nart biegowych

(y1) (11) 72439 (41) 2021 03 08 
(51) E04D 13/12 (2006 .01) 
 E04G 3/26 (2006 .01)
(21) 128508 (22) 2019 08 26
(72) sTasZeWsKI TOMasZ, Poznań (Pl)
(73) FOlneT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, skórzewo (Pl)
(54) Podest ławy kominiarskiej

(y1) (11) 72432 (41) 2021 07 19 
(51) E05C 9/22 (2006 .01)
(21) 128880 (22) 2020 01 16
(72) POBORsKa BaRBaRa, Ruda Śląska (Pl)
(73) eURO-lOCKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ruda Śląska (Pl)
(54) Prowadnica cięgna

(y1) (11) 72433 (41) 2021 07 19 
(51) E05D 7/02 (2006 .01) 
 E05D 7/081 (2006 .01)
(21) 128888 (22) 2020 01 16
(72) POBORsKa BaRBaRa, Ruda Śląska (Pl); KWIeCIŃsKI MIChał, 
Ruda Śląska (Pl)
(73) eURO-lOCKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ruda Śląska (Pl)
(54) Zawias narożnikowy wewnętrzny

(y1) (11) 72445 (41) 2021 04 19 
(51) E06B 3/42 (2006 .01) 
 E04C 2/38 (2006 .01) 
 B32B 15/095 (2006 .01)
(21) 128625 (22) 2019 10 08
(72) WĄsIK alBeRT, Działki suskowolskie (Pl)
(73) BRaMaR M . RaCZyŃsKI, R . RaCZyŃsKI sPÓłKa JaWna, 
Radom (Pl)
(54) Panel bramowy z rowkiem okuciowym

(y1) (11) 72446 (41) 2021 05 04 
(51) E06B 3/66 (2006 .01) 
 E06B 3/663 (2006 .01)
(21) 128673 (22) 2019 10 29
(72) ChROBaK słaWOMIR, Orzechówka (Pl)
(73) Ml sysTeM sPÓłKa aKCyJna, Zaczernie (Pl)
(54) Pakiet szybowy jednokomorowy

(y1) (11) 72447 (41) 2021 05 04 
(51) E06B 3/66 (2006 .01) 
 E06B 3/663 (2006 .01)
(21) 128674 (22) 2019 10 29
(72) ChROBaK słaWOMIR, Orzechówka (Pl)
(73) Ml sysTeM sPÓłKa aKCyJna, Zaczernie (Pl)
(54) Pakiet szybowy dwukomorowy

(y1) (11) 72437 (41) 2021 06 28 
(51) F21V 17/06 (2006 .01) 
 F21V 19/02 (2006 .01) 
 F21V 21/14 (2006 .01) 
 F21S 9/00 (2006 .01)
(21) 128795 (22) 2019 12 17
(72) sOKÓł naTalIa, Poznań (Pl); CZeRWIOnKa KRZysZTOF, 
szatarpy (Pl); gaJeWsKa MagDalena, gdańsk (Pl); BOBKOWsKa 
KaTaRZyna, gdańsk (Pl); CZaPP sTanIsłaW, gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) lampa

(y1) (11) 72443 (41) 2021 05 17 
(51) F24D 3/10 (2006 .01) 
 F24H 9/12 (2006 .01)
(21) 128699 (22) 2019 11 05
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(72) BIes TOMasZ, hecznarowice (Pl); DRyJaK Jan, Kęty (Pl)
(73) FInIsh a anna DRyJaK sPÓłKa JaWna, Kęty (Pl)
(54) Dwukomorowy rozdzielacz z wbudowaną, z płynnie regulo-
waną komorą zwrotnicy hydraulicznej, do układów centralnego 
ogrzewania

(y1) (11) 72454 (41) 2021 11 15 
(51) F24D 3/10 (2006 .01) 
 F24H 9/12 (2006 .01) 
 F16L 3/04 (2006 .01)
(21) 129187 (22) 2020 05 09
(72) MĘTeCKI MaRIUsZ, Białystok (Pl)
(73) Kan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kleosin (Pl)
(54) Rozdzielacz do instalacji wodnych, grzewczych i chłodzenia

(y1) (11) 72444 (41) 2020 12 14 
(51) G01R 31/34 (2020 .01) 
 G01M 13/00 (2019 .01)
(21) 128337 (22) 2019 06 12
(72) TOKaRsKI TOMasZ, legionowo (Pl); KalIsIaK MIChał, 
Żyrardów (Pl)
(73) InsTyTUT TeChnICZny WOJsK lOTnICZyCh, Warszawa (Pl)
(54) stanowisko do badania i regulacji położenia szczotek prądnicy 
komutatorowej prądu stałego względem strefy neutralnej

(y1) (11) 72448 (41) 2021 07 19 
(51) G09F 3/10 (2006 .01)
(21) 128882 (22) 2020 01 17
(72) KaleTa MaRlena, Marszowice (Pl)
(73) FleXPRess sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(54) etykieta opakowaniowa
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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 27 755 do nr 27 780)

(51) 21-01 (11) 27755 (22) 2022 01 05 (21) 30439
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI
(54) Zabawka-auto
(55) 

(51) 21-01 (11) 27756 (22) 2022 01 05 (21) 30440
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI

(54) Zabawka – auto
(55) 

(51) 21-01 (11) 27757 (22) 2022 01 05 (21) 30441
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI
(54) Zabawka – auto
(55) 
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(51) 21-01 (11) 27758 (22) 2022 01 05 (21) 30442
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI
(54) Zabawka – auto
(55) 

(51) 21-01 (11) 27759 (22) 2022 01 05 (21) 30444
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI
(54) Zabawka-auto
(55) 

(51) 32-00 (11) 27760 (22) 2021 11 08 (21) 30038
(73) sTRZeleCKI MaRIUsZ, Woźniki (Pl);
KUBaRsKI DaRIUsZ, siewierz (Pl)
(72) sTRZeleCKI MaRIUsZ, KUBaRsKI DaRIUsZ
(54) logo
(55) 

(51) 08-05 (11) 27761 (22) 2021 11 04 (21) 30270
(73) ŚnIeŻeK MIKOłaJ P .P .h .U . Ms-TOOls, głuchołazy (Pl)
(72) ŚnIeŻeK MIKOłaJ

(54) Krzyżyki dystansowe do układania płytek
(55) 

(51) 26-01 (11) 27762 (22) 2021 08 31 (21) 30068
(73) lIPOWsKI anDRZeJ, Płock (Pl)
(72) lIPOWsKI anDRZeJ
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 14-04 (11) 27763 (22) 2021 03 31 (21) 29594
(73) DeFRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(72) łaTaŚ agnIesZKa, DyDUCh FIlIP
(54) Interfejs użytkownika
(55) 

(51) 23-01 (11) 27764 (22) 2021 11 14 (21) 30292
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) Krany
(55) 
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(51) 23-01 (11) 27765 (22) 2021 11 14 (21) 30293
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27766 (22) 2021 11 14 (21) 30294
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27767 (22) 2021 11 14 (21) 30298
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27768 (22) 2021 11 14 (21) 30299
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał

(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27769 (22) 2021 11 14 (21) 30301
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) Krany
(55) 

(51) 23-01 (11) 27770 (22) 2021 11 14 (21) 30304
(73) KOlBUs RaFał eFFeCT MeDIa, Brwinów (Pl)
(72) KOlBUs RaFał
(54) słuchawki prysznicowe
(55) 

(51) 06-01 (11) 27771 (22) 2021 12 01 (21) 30351
(73) WROna ZOFIa synK, Bańska niżna (Pl)
(72) WROna ZOFIa
(54) siedzenia
(55) 



nr 10/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 23

(51) 12-12 (11) 27772 (22) 2022 02 07 (21) 30500
(73) gaBRyŚ KRZysZTOF P .P .U .h . neX, Wola Mokrzeska (Pl)
(72) gaBRyŚ KRZysZTOF
(54) Uchwyt stelaża wózka dziecięcego
(55) 

(51) 15-09 (11) 27773 (22) 2021 12 31 (21) 30437
(73) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, Opatów (Pl);
głaZOWsKI JaKUB, Opole lubelskie (Pl)
(72) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, głaZOWsKI JaKUB
(54) automat robotyczny
(55) 

(51) 25-02 (11) 27774 (22) 2021 12 06 (21) 30361
(73) KROnO-PlasT JanUsZKa sPÓłKa JaWna, Kłobuck (Pl)
(72) JanUsZKa BaRTłOMIeJ
(54) nasada kominowa
(55) 

(51) 25-02 (11) 27775 (22) 2021 12 06 (21) 30362
(73) KROnO-PlasT JanUsZKa sPÓłKa JaWna, Kłobuck (Pl)
(72) JanUsZKa BaRTłOMIeJ
(54) nasada kominowa
(55) 

(51) 25-02 (11) 27776 (22) 2021 12 06 (21) 30363
(73) KROnO-PlasT JanUsZKa sPÓłKa JaWna, Kłobuck (Pl)
(72) JanUsZKa BaRTłOMIeJ
(54) nasada kominowa
(55) 

(51) 25-02 (11) 27777 (22) 2021 12 06 (21) 30364
(73) KROnO-PlasT JanUsZKa sPÓłKa JaWna, Kłobuck (Pl)
(72) JanUsZKa BaRTłOMIeJ
(54) nasada kominowa
(55) 

(51) 30-02 (11) 27778 (22) 2021 11 30 (21) 30344
(73) aBC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) słUPsKI IReneUsZ
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(54) Powałka ula
(55) 

(51) 30-03 (11) 27779 (22) 2021 10 27 (21) 30259
(73) WÓJCIK MaTeUsZ KOnRaD , Zbąszynek (Pl)
(72) WÓJCIK MaTeUsZ KOnRaD
(54) Karmnik dla ptaków
(55) 

(51) 30-03 (11) 27780 (22) 2021 10 27 (21) 30260
(73) WÓJCIK MaTeUsZ KOnRaD , Zbąszynek (Pl)
(72) WÓJCIK MaTeUsZ KOnRaD
(54) Karmnik dla wiewiórki
(55) 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

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

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

jestracji

(11) 17713  a . Wykreślono: nOeX sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Komorniki,Pol-
ska 300905507 Wpisano: nOeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Komorniki, Polska 300905507  

(11) 20282  a . Wykreślono: KORZenIeCKI WIesłaW WIe-
sMan-WyROBy Z DReWna, suchy las, Polska 004799626 Wpisa-
no: aMK VIsIOn WOOD anDRZeJ KORZenIeCKI, suchy las, Polska 
302632404

(11) 23178  a . Wykreślono: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, stawiguda, Pol-
ska281520894 Wpisano: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ W  UPaDłOŚCI,stawiguda, Polska 
281520894

(11) 23178  a . Wykreślono: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ W  UPaDłOŚCI,stawi-
guda, Polska 281520894 Wpisano: asC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 382891448  

(11) 23178  a . Wykreślono: asC sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 382891448 Wpisano:  
eUROFasT POlanD sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, stawiguda, Polska 382891448

(11) 23202  a . Wykreślono: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, stawiguda, Pol-
ska281520894 Wpisano: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ W  UPaDłOŚCI,stawiguda, Polska 
281520894

(11) 23202  a . Wykreślono: BalTIC FasTeneRs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ W  UPaDłOŚCI,stawi-
guda, Polska 281520894 Wpisano: asC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 382891448  

(11) 23202  a . Wykreślono: asC sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 382891448 Wpisano:  
eUROFasT POlanD sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, stawiguda, Polska 382891448

(11) 23661  a . Wykreślono: WIesMan, WIesłaW KORZenIeC-
KI, suchy las, Polska 004799626 Wpisano: aMK VIsIOn WOOD an-
DRZeJ KORZenIeCKI, suchy las, Polska 302632404

(11) 23709  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324

(11) 23710  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324
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(11) 23711  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324

(11) 23712  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324

(11) 23713  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324

(11) 23714  a . Wykreślono:BIg ZPChR MaRIan gROBleWsKI 
sPÓłKa KOManDyTOWa W  elBlĄgU, elbląg, Polska 170057324 
Wpisano: BIg ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ M .B . gROBleWsCy 
sPÓłKa JaWna, gronowo górne, Polska 170057324
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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 348 662 do nr 348 850)

(111) 348662 (220) 2020 12 31 (210) 522753
(151) 2022 01 21 (441) 2021 02 01
(732) KOChaŃsKI PIOTR TRICell, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICell
(540) 

(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy żadne z powyższych 
towarów nie dotyczą lub nie są powiązane z dziedziną obrazowania 
medycznego .

(111) 348663 (220) 2021 08 18 (210) 532855
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) OŻyŃsKI JaROsłaW, Marki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TRUCKeR TReneR
(540) 

(591) szary, ciemnoszary
(531) 18 .01 .21, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .14
(510), (511) 9 Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Oprogramo-
wanie szkoleniowe, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktycz-
ne, sprzęt komputerowy do śledzenia zachowań kierowcy, Oprogra-
mowanie komputerowe do śledzenia zachowania kierowcy, systemy 
wspomagania kierowcy do  pojazdów silnikowych, Zintegrowane 
elektroniczne systemy wspomagania kierowcy do  pojazdów lądo-
wych, 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), 35 Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne 
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 41 Doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, Doradztwo w  zakresie szkolenia i  dosko-
nalenia zawodowego, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konferencji związanych ze  szkoleniem 
zawodowym, szkolenie i instruktaż, szkolenie kierowców, szkolenie 
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z  prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie zaawansowane, 
szkolenie związane z karierą zawodową, Trening osobisty [szkolenie], 
Trening rozwoju osobistego, Trening umiejętności zawodowych, Do-
radztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu .

(111) 348664 (220) 2021 05 17 (210) 528947
(151) 2021 09 21 (441) 2021 06 07
(732) s PlUs WaRsZaWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOnOMIa
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 24 .15 .21, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, Po-
średnictwo w  zawieraniu umów sprzedaży na  rzecz osób trzecich, 
37 Konserwacja pojazdów mechanicznych, Odnawianie pojazdów, 
Czyszczenie pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicznych, na-
prawa pojazdów, Doradztwo w zakresie naprawy pojazdów .

(111) 348665 (220) 2021 08 09 (210) 532503
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) KOłODZIeJCZyK naTalIa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Basically
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Części odzieży, 
obuwia i  nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  pro-
mocyjne, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 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 biżuterią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych .

(111) 348666 (220) 2021 08 10 (210) 532538
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MeDInICe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) COOlBee
(510), (511) 10 Krioaplikatory do użytku medycznego .

(111) 348667 (220) 2021 08 17 (210) 532762
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) Ran PlUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIZUBellO
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wy-
roby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Przyrządy chrono-
logiczne, Chronometria (Przyrządy-), Biżuteria, Pudełka na  biżuterię 
i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, Kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i  ich  imitacje, Ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdóbki 
lub biżuteria] do  użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub 

biżuteria] do  użytku osobistego, Bibeloty z  brązu, Bransoletki iden-
tyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z ko-
ści słoniowej, Biżuteria ze  szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], 
Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kół-
ka do  kluczy z  ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki 
[biżuteria], Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, 
Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubi-
lerskich, Kolczyki, Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii, 
łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do  zegarków, naszyjniki [biżuteria], 
nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), Obudo-
wy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z gagatu, 
Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, Perły [biżu-
teria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Pierścionki [bi-
żuteria], Platyna [metal], Popiersia z metali szlachetnych, srebrne nici 
[biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, szpilki [biżuteria], szpil-
ki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, Za-
pięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, 
Zegarki, Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, Zwi-
jane etui na  biżuterię, 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing interneto-
wy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i  usług w  internecie, Promocja online sieci komputerowych i  stron 
internetowych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie 
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi promocyjne i re-
klamowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych z  internetowych baz danych, Organizacja subskrypcji 
usług internetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Udostęp-
nianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za po-
średnictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu 
danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie katalogów witryn 
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji bizneso-
wych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, Usługi handlowe online, w ramach których sprzeda-
jący wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred-
nictwem Internetu, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za po-
średnictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawania oprogramowania, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie 
targów handlowych, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów rekla-
mowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsu-
mentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Rekla-
ma zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usłu-
gi marketingowe, Usługi public relations, Usługi relacji z  mediami, 
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refun-
dacji w imieniu osób trzecich .
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(111) 348668 (220) 2021 08 17 (210) 532787
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) słOMIŃsKI DanIel CMs, Wasilków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FlUenT sOURCe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 4 smary .

(111) 348669 (220) 2021 08 17 (210) 532793
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KUsTRa MaTylDa BReaD MORnIng, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bread Morning
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekar-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi .

(111) 348670 (220) 2021 08 18 (210) 532801
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) sUPeRCaR ClUB POlanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUPeRCaR ClUB
(540) 

(531) 24 .01 .03, 26 .11 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 39 Wypożyczanie i  wynajem pojazdów, Wypożyczanie 
pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza sa-
mochodów osobowych i  ciężarówek, Organizowanie transportu 
i  podróży, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Organizowanie 
wynajmu samochodów, Planowanie i  organizowanie podróży, 41 
Organizowanie fanklubów, Organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie po-
kazów w celach rozrywkowych, Organizowanie rajdów, tras i wyści-
gów samochodowych, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi 
w zakresie edukacji sportowej, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi rozrywkowe zwią-
zane ze sportem .

(111) 348671 (220) 2007 01 09 (210) 319962
(151) 2021 11 15 (441) 2007 04 16
(732) alTeCO CheMICal PTe lTD, sIngaPORe (sg)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUPeR sTROng sUPeR glUe alTeCO
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, czarny, niebieski, beżowy
(531) 02 .09 .14, 10 .03 .10, 11 .03 .01, 12 .01 .01, 18 .01 .07, 20 .01 .17, 

27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, 16 kleje do materiałów 
piśmiennych i do celów domowych .

(111) 348672 (220) 2021 08 05 (210) 532394
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) MaD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podlaski Kurnik
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, 
jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony, zielony, 
ciemnozielony
(531) 03 .07 .03, 07 .03 .11, 05 .13 .01, 05 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 19 Kurniki niemetalowe, 31 Karmy i  pasze dla zwierząt, 
Świeże zioła, Świeże owoce, surowe warzywa, Zwierzęta gospodar-
skie, Żywe kury, Kurczęta, Ściółka dla zwierząt, nasiona, sadzonki, 
Krzewy, Młode drzewka .

(111) 348673 (220) 2021 08 05 (210) 532379
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) RelaB CORP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PaTCheR
(510), (511) 25 Czapki z daszkiem, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy pola-
rowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dresy ortalionowe, Dżinsy, 
eleganckie spodnie, Koszulki bez rękawów, Krótkie spodnie, Kurtki, 
legginsy, Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, Topy [odzież], Ubrania 
codzienne, Buty damskie, Buty sportowe, Obuwie, Obuwie codzien-
ne, Obuwie dla mężczyzn, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 
aplikacje [pasmanteria], artykuły pasmanteryjne z  wyjątkiem nici, 
Dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na  gorąco do-) 
[artykuły pasmanteryjne], aplikacje z  tkanin [pasmanteria], Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, emble-
maty wyszywane, haftki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafto-
wane łaty do odzieży, hafty, łaty do odzieży, łaty haftowane, łaty 
przyklejane na  gorąco, Ozdobne łaty przylepne do  kurtek, Ozdob-
ne łaty z materiału, Ozdobne plakietki, Ozdoby do obuwia, Ozdoby 
do ubrań, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcusz-
ków], 35 Reklama i marketing, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, Organizowanie targów i  wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w  mediach w  celu ich  sprzedaży, Usługi handlu detalicznego, hur-
towego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż 
on-line) następujących towarów: czapki z  daszkiem, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z  kapturem, dre-
sy ortalionowe, dżinsy, eleganckie spodnie, koszulki bez rękawów, 
krótkie spodnie, kurtki, legginsy, odzież, odzież codzienna, odzież 
damska, odzież męska, odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, 
topy [odzież], ubrania codzienne, buty damskie, buty sportowe, obu-
wie, obuwie codzienne, obuwie dla mężczyzn, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, aplikacje [pasmanteria], artykuły pasmanteryjne 
z wyjątkiem nici, dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane 
na gorąco do-) [artykuły pasmanteryjne], aplikacje z tkanin [pasman-
teria], dodatki do  odzieży, artykuły do  szycia i  ozdobne artykuły 
tekstylne, emblematy wyszywane, haftki, haftki [artykuły pasmante-
ryjne], haftowane łaty do odzieży, hafty, łaty do odzieży, łaty hafto-
wane, łaty przyklejane na gorąco, ozdobne łaty przylepne do kurtek, 
ozdobne łaty z  materiału, ozdobne plakietki, ozdoby do  obuwia, 
ozdoby do  ubrań, zawieszki [nie  biżuteria ani nie  do  kluczy, kółek 
lub łańcuszków], 40 aplikacja motywów na tkaniny, aplikacja mono-
gramów na odzież, Drukowanie znaczków, hafciarstwo, haftowanie, 
nadruk wzorów na tkaninach, nakładanie aplikacji na tkaniny, Usługi 
krawieckie .
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(111) 348674 (220) 2021 07 07 (210) 531199
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) KRysZTOFIeC KaROl KOChaM ROBOTy, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KochamRoboty .pl
(540) 

(591) ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 04 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogra-
mowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt do  przetwa-
rzania danych, Komputery, Urządzenia do  nagrywania, Urządzenia 
do  transmisji, Urządzenia do  reprodukcji obrazów, Magnetyczne 
nośniki danych, płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cy-
frowe nośniki do  nagrywania danych, sprzęt telekomunikacyjny, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Publikacje elektroniczne, Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne 
do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie interaktywne 
oparte na sztucznej inteligencji, 16 Papier i karton, Materiały druko-
wane, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe artykuły 
piśmienne, artykuły papiernicze do  pisania, Materiały drukowane 
i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z  no-
tatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, Torebki 
oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Kleje do  materiałów papierniczych lub 
do  użytku domowego, Materiały do  rysowania, Materiały przezna-
czone dla artystów, Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, arkusze informacyjne, 
Papier w arkuszach-artykuły piśmienne, naklejki, notesy, Podstawki 
do  długopisów i  ołówków, Podręczniki pomocnicze do  nauki, Pu-
blikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały 
edukacyjne, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Torby 
papierowe, 41 nauczanie, edukacja-nauczanie, nauczanie i  szko-
lenia, szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, 
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania-edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Usługi trenerskie, Publi-
kacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja i  redago-
wanie materiałów drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
publikacji medycznych, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów 
dydaktycznych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, 
Produkcja i  wypożyczanie materiałów edukacyjnych i  instrukta-
żowych, nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i  video 
oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i  testów, Udostępnianie obrazów on-
line nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie zdjęć online nie  do  pobrania, Udostępnianie publi-
kacji online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Or-
ganizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów, szkoleń, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w  celach 
edukacyjnych, edukacja online z  komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi nauki na odległość świadczone online .

(111) 348675 (220) 2021 07 07 (210) 531198
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) KRysZTOFIeC KaROl KOChaM ROBOTy, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KlUB MłODyCh PROgRaMIsTÓW 
ProgramowaniePrzyjazneDziecku .pl
(540) 

(591) czarny, zielony, beżowy, brązowy, fioletowy, niebieski, biały
(531) 04 .03 .03, 02 .05 .02, 02 .05 .03, 01 .01 .03, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogra-
mowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt do  przetwa-
rzania danych, Komputery, Urządzenia do  nagrywania, Urządzenia 
do  transmisji, Urządzenia do  reprodukcji obrazów, Magnetyczne 
nośniki danych, płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cy-
frowe nośniki do  nagrywania danych, sprzęt telekomunikacyjny, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Publikacje elektroniczne, Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne 
do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie interaktywne 
oparte na sztucznej inteligencji, 16 Papier i karton, Materiały druko-
wane, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe artykuły 
piśmienne, artykuły papiernicze do  pisania, Materiały drukowane 
i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z  no-
tatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, Torebki 
oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Kleje do  materiałów papierniczych lub 
do  użytku domowego, Materiały do  rysowania, Materiały przezna-
czone dla artystów, Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, arkusze informacyjne, 
Papier w arkuszach-artykuły piśmienne, naklejki, notesy, Podstawki 
do  długopisów i  ołówków, Podręczniki pomocnicze do  nauki, Pu-
blikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały 
edukacyjne, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Torby 
papierowe, 41 nauczanie, edukacja-nauczanie, nauczanie i  szko-
lenia, szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, 
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania-edukacyjne, 
skomputeryzowane szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Usługi trenerskie, Publi-
kacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja i  redago-
wanie materiałów drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
publikacji medycznych, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów 
dydaktycznych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, 
Produkcja i  wypożyczanie materiałów edukacyjnych i  instrukta-
żowych, nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i  video 
oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i  testów, Udostępnianie obrazów on-
line nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie zdjęć online nie  do  pobrania, Udostępnianie publi-
kacji online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Or-
ganizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów, szkoleń, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w  celach 
edukacyjnych, edukacja online z  komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi nauki na odległość świadczone online .
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(111) 348676 (220) 2021 07 06 (210) 531194
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) MIeJsKI KlUB sPORTOWy CRaCOVIa sPORTOWa  
sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ks CRaCOVIa naJsTaRsZy KlUB sPORTOWy W POlsCe
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 24 .07 .01, 25 .05 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 etui na  smartfony, etui na  okulary, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do  ochrony układu oddechowego, In-
teraktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki do kluczy, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szlachetnych, 16 Ma-
teriały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, artykuły papiernicze do  pisania, Czasopisma, Foldery, Publi-
kacje periodyczne drukowane, Dekoracje z papieru-flagi, Podkładki 
na biurko, 18 Torby, Plecaki, Portfele, etui na klucze, Teczki, 21 Kubki, 
statuetki, 25 nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie, 
Obuwie piłkarskie, Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki-narzutki 
piłkarskie, Maski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, ujęte w  tej klasie, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 
35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla sportowców, Promo-
wanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi w zakresie sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: etui 
na  smartfony, etui na  okulary, maski ochronne przed zanieczysz-
czeniem do  ochrony układu oddechowego, puchary pamiątkowe, 
medale, breloczki do kluczy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary 
z  metali szlachetnych, materiały drukowane i  artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, artykuły papiernicze do  pisania, 
czasopisma, foldery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje 
z  papieru-flagi, podkładki na  biurko, Usługi w  zakresie sprzedaży 
hurtowej, detalicznej i  internetowej następujących towarów: torby, 
plecaki, portfele, etui na  klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia 
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, repliki 
kompletów piłkarskich, znaczniki-narzutki piłkarskie, maski ochron-
ne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 41 szkolenie sportowe, Usługi 
sportowe, Obozy sportowe, Usługi rozrywkowe, Organizowanie im-
prez w celach rozrywkowych i sportowych, Rozrywka w postaci me-
czów piłkarskich, Usługi akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji 
biletów na imprezy sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbio-
rem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne .

(111) 348677 (220) 2021 07 06 (210) 531184
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) MIeJsKI KlUB sPORTOWy CRaCOVIa sPORTOWa  
sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CRaCOVIa naJsTaRsZy KlUB sPORTOWy W POlsCe
(510), (511) 9 etui na  smartfony, etui na  okulary, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do  ochrony układu oddechowego, In-
teraktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki do kluczy, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szlachetnych, 16 Ma-
teriały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, artykuły papiernicze do  pisania, Czasopisma, Foldery, Publi-
kacje periodyczne drukowane, Dekoracje z papieru-flagi, Podkładki 
na biurko, 18 Torby, Plecaki, Portfele, etui na klucze, Teczki, 21 Kubki, 
statuetki, 25 nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie, 
Obuwie piłkarskie, Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki-narzutki 

piłkarskie, Maski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, ujęte w  tej klasie, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 
35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla sportowców, Promo-
wanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi w zakresie sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: etui 
na  smartfony, etui na  okulary, maski ochronne przed zanieczysz-
czeniem do  ochrony układu oddechowego, puchary pamiątkowe, 
medale, breloczki do kluczy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary 
z  metali szlachetnych, materiały drukowane i  artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, artykuły papiernicze do  pisania, 
czasopisma, foldery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje 
z  papieru-flagi, podkładki na  biurko, Usługi w  zakresie sprzedaży 
hurtowej, detalicznej i  internetowej następujących towarów: torby, 
plecaki, portfele, etui na  klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia 
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, repliki 
kompletów piłkarskich, znaczniki [narzutki] piłkarskie, maski ochron-
ne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 41 szkolenie sportowe, Usługi 
sportowe, Obozy sportowe, Usługi rozrywkowe, Organizowanie im-
prez w celach rozrywkowych i sportowych, Rozrywka w postaci me-
czów piłkarskich, Usługi akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji 
biletów na imprezy sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbio-
rem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne .

(111) 348678 (220) 2021 07 01 (210) 531005
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) słOWO nIeZaleŻne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niezależna .pl
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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 za-
rządzania danymi, aplikacje na telefony komputerowe do zarządza-
nia informacjami, Oprogramowanie, Programy na  smartfony, 16 
Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopisma i  papierowe dodatki 
do nich, materiały szkoleniowe, 38 Przydzielanie dostępu do baz da-
nych w  Internecie, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, 
Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostę-
pu do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron inter-
netowych, Usługi związane z  portalami telekomunikacyjnymi, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie 
dostępu i  wynajem czasu dostępu do  komputerowych baz danych, 
Zapewnianie dostępu do  baz danych online, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach kom-
puterowych, Zapewnianie dostępu do  blogów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych 
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnia-
nie dostępu do  danych za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do  elektronicznego rynku, portalu w  sieciach komputero-
wych, Zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, 
Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform 
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handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do plat-
form internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie 
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Zapew-
nianie dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapew-
nianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci ko-
munikacyjnych, Zapewnianie dostępu do  treści multimedialnych 
online, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  treści wi-
deo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu użytkowni-
kom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających in-
formacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie i wynajmowanie 
czasu dostępu do  komputerowych baz danych, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do  wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty 
elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transferu danych 
przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego elektronicznego 
przesyłania obrazów, Zapewnianie bezprzewodowego elektronicz-
nego przesyłania danych, Dostarczanie dokumentów online za  po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie powiado-
mień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości i danych 
w  drodze transmisji elektronicznej, Zapewnianie dostępu do  treści, 
stron internetowych i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audio-
wizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub In-
ternetu, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej 
telefonii komórkowej, elektroniczna transmisja danych, wiadomości 
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elek-
tronicznych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w ba-
zach danych dostępnych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, elektroniczna wymiana wiadomości za  pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów, chatroomów oraz forów interneto-
wych, elektroniczne przesyłanie wiadomości, danych i  plików, elek-
troniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji 
przez światową sieć komputerową, elektroniczna transmisja danych 
w  ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w  tym 
w  ramach Internetu, Fora, pokoje rozmów dla serwisów społeczno-
ściowych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, 
Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą ko-
dów dostępu lub terminali, Komunikacja za  pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji 
i  obrazów, Komunikacja elektroniczna za  pośrednictwem pokojów 
rozmów-chatroomów, linii chatowych i forów internetowych, Komu-
nikacja pomiędzy komputerami, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, Komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, 
Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali 
komputerowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Ko-
munikacja za  pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPn], 
Międzynarodowy transfer danych, nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie wiadomości środkami elektroniczny-
mi, Odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektro-
nicznej, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta 
elektroniczna i  skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, Przekazy-
wanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem 
usług online, sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie in-
formacji i  wiadomości za  pomocą komputerów, Przekierowanie 
wszelkiego rodzaju wiadomości na  adresy internetowe-przesyłanie 
wiadomości internetowych, Przesyłanie informacji i  danych za  po-
średnictwem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, 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, elektroniczna retransmisja wiadomości, 
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, 
Transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Transmi-
sja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór 
wiadomości za  pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, 
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, 
Transmisja 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 on-
line, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa ma-
teriałów dźwiękowych w  Internecie, Transmisja strumieniowa 
materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa materiałów 
audio i  wideo w  Internecie, Transmisja sygnałów zawierających 
dźwięk, obraz i  dane, Transmisja treści audio i  wideo za  pośrednic-
twem sieci komputerowych, Transmisja treści multimedialnych przez 
Internet, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użyt-
kownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom 
on-line w  celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom on-line dla 
serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów, cha-
troomów online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści mul-
timedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie połączeń te-
lekomunikacyjnych z  Internetem lub bazami danych, Udostępnianie 
wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów 
porozumiewanie się w  czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów, 
Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej trans-
misji danych, Usługi elektronicznej wymiany danych, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie i innych mediach, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi 
transmisyjne w sieci WWW-webcasting, Usługi w zakresie wysyłania, 
odbierania i  przekierowywania wiadomości elektronicznych, Wspo-
magana komputerowo transmisja wiadomości, danych i  obrazów, 
Wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, 
Transmisja filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych 
przez użytkownika, treści audio i  informacji multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie programów wizualnych i  dźwiękowych 
za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, agencje informacyjne, Cyfrowa transmisja 
danych za  pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Do-
starczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
Dostarczanie wiadomości za  pośrednictwem środków elektronicz-
nych, elektroniczna transmisja wiadomości i  danych, elektroniczna 
transmisja i  retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiado-
mości i  danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicz-
nych i danych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmi-
sja informacji do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji po-
przez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez 
kody telematyczne, Transmisja i  odbiór-transmisja informacji z  baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja infor-
macji z  baz danych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości [sMs], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i  komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja obrazu za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja sieciowa 
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi agencji prasowej-ko-
munikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w za-
kresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji prasowych-przesyła-
nie wiadomości, Usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, 
Usługi dźwiękowo-tekstowe-audiotext, Usługi dostępu do telekomu-
nikacji, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi gromadzenia 
i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne on-line związane z te-
lekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie in-
formacji za pomocą środków elektronicznych, Usługi komunikacyjne 
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi komunikacyjne 
za  pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi przesyłania da-
nych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych 
dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, 
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Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmisja wiadomości 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Usługi bezprzewodowe-
go przesyłania wiadomości cyfrowych, 41 Usługi w zakresie publikacji 
elektronicznych on-line książek i  periodyków, druków, dzienników, 
czasopism, poradników, Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań 
na taśmach video .

(111) 348679 (220) 2021 06 08 (210) 529935
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) BRUD BOgUsłaW PPhU BOlanD, łąka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boland 1
(540) 

(591) niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 31 gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich .

(111) 348680 (220) 2021 08 09 (210) 532504
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) WIŚnIeWsKa MaRIOla, grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inFO Biz
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia dla doro-
słych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach eduka-
cyjnych .

(111) 348681 (220) 2021 07 13 (210) 531509
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) alPa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fix agd .pl
(540) 

(591) żółty, czarny, szary
(531) 11 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i  naprawa urządzeń gospodar-
stwa domowego i  kuchennych, naprawa i  konserwacja urządzeń 
do  chłodzenia, naprawa i  konserwacja urządzeń elektronicznych, 
naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konser-
wacja urządzeń grzewczych, naprawa lub konserwacja elektrycz-

nych urządzeń i  instalacji do  gotowania, naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń mrożących, naprawa lub konserwacja nieelek-
trycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, naprawa lub konser-
wacja urządzeń i instalacji do gotowania, 42 Zarządzanie techniczne 
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym .

(111) 348682 (220) 2021 07 16 (210) 531610
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 09
(732) KelFIelD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
główczyce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Polskie Centrum agrofotowoltaiki
(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) 348683 (220) 2020 06 15 (210) 514738
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) Mixit s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) MIXIT
(510), (511) 29 ajvar [pasta z  papryki, bakłażanów i  czosnku], algi 
do  żywności dla ludzi, aloes spożywczy, jaja ptasie i  produkty z  jaj, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych), chipsy bananowe, chipsy z  juki, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, 
batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orze-
chów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożyw-
cze na bazie soi, białka jaj w proszku, soja [przetworzona], chipsy jabł-
kowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy 
z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, chipsy z manioku, cytryny, przetworzone, 
czarne porzeczki, przetworzone, żelatyna, dżemy, kompoty, owoce 
i warzywa do smarowania, dżemy i marmolady owocowe, pasta z orze-
chów laskowych, orzechy ziemne przetworzone, daktyle, owoce goto-
wane, figi, owoce glazurowane, gotowe produkty z  warzyw, płatki 
jabłkowe, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jądra orze-
chów włoskich, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, 
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o sma-
ku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, orzechy jadalne, kan-
dyzowane przekąski owocowe, kandyzowane owoce, kokos przetwo-
rzony, kompozycje owoców przetworzonych, wiórki kokosowe, płatki 
kokosowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, konserwo-
wane warzywa, owoce konserwowane, orzechy konserwowane, soja 
konserwowa do użytku spożywczego, orzechy łuskane, mielone orze-
chy, warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce marynowane, miąższ 
owoców, skórki owocowe, chipsy owocowe, orzechy preparowane, 
rodzynki, nasiona przetworzone, mieszanki owoców i orzechów, mie-
szanki owoców suszonych, sułtanki, suszone owoce, orzechy suszone, 
suszona soja, liofilizowane warzywa, owoce przetworzone, gotowane 
owoce, lukrowane (owoce-), gotowane orzechy, produkty z suszonych 
owoców, owoce konserwowane w słoikach, warzywa suszone, warzy-
wa gotowane, przeciery warzywne, warzywa przetworzone, korzenie 
przetworzone, rośliny strączkowe przetworzone, orzechy przetworzo-
ne, 30 banany w cieście, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, syropy i me-
lasa, słodkie polewy i nadzienia, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
napoje kakaowe gotowe do picia, kakao [palone, w proszku, granulo-
wane lub w  napojach], kawa [palona, w  proszku, granulowana lub 
w napojach], kawa liofilizowana, batony zbożowe i energetyczne, her-
batniki, cukierki, batony i guma do żucia, ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty 
zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się 
z  otrębów z  owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, produkty 
zbożowe w postaci batonów, batony na bazie granoli, batony spożyw-
cze na  bazie zbóż, batoniki na  bazie pszenicy, batony czekoladowe, 
batony gotowe do  spożycia na  bazie czekolady, batony sezamowe, 
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przekąski na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie nasion, batoniki 
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], brownie [ciastka czekoladowe], herbatniki zbożowe 
do spożycia przez ludzi, papier jadalny, wafelki, herbatniki zawierające 
owoce, wyroby cukiernicze z czekolady, czekolada, czekoladowe wy-
roby cukiernicze nielecznicze, pasty czekoladowe [do  smarowania], 
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekola-
dowej, orzechowe wyroby cukiernicze, żywność zawierająca kakao 
pako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], budyń ryżowy, chrupki z pełnego ziarna 
pszenicy, chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukury-
dziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydzia-
ne o smaku warzyw, chipsy ryżowe, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, prze-
kąski wytwarzane z  muesli, przekąski wykonane z  pszenicy, chrupki 
ryżowe, ciastka owsiane, zboża, mąka, ryż, wyciskane produkty spo-
żywcze z ryżu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki zbożowe gotowe do spo-
życia, muesli, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, 
płatki śniadaniowe, owsianka, desery z  muesli, płatki kukurydziane, 
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, wyciskane pro-
dukty spożywcze z pszenicy, jęczmień do spożycia przez ludzi, zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi, mąka owsiana spożywcza, płat-
ki owsiane i pszeniczne, produkty żywnościowe na bazie zbóż prze-
znaczone do spożycia przez ludzi, żywność wytwarzana z opiekanych 
ziaren zbożowych, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, sago, 
zboża przetworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spoży-
wanych przez ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i  leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i  zioła, drzewa 
i  produkty leśne, słód i  zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, nie-
przetworzony, trzcina cukrowa, rośliny suszone, kukurydza, migdały 
[owoce], nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone cytryny, nie-
przetworzone czarne borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetwo-
rzone jagody, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele, nie-
przetworzone nasiona chia, nieprzetworzone nasiona oleiste, 
nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone 
orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone pomarań-
cze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone produkty ogrodni-
cze, nieprzetworzone produkty akwakultury, nieprzetworzone pro-
dukty leśne, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone sorgo, 
nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone uprawne rośliny cukro-
we, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wodorosty jadalne, 
nieprzetworzone wodorosty morskie jadalne, nieprzetworzone zboża, 
nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zioła, nieprze-
tworzony czosnek, nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies, 
produkty leśne nie  ujęte w  innych klasach, produkty rolne (nieprze-
tworzone), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe aromatyzowa-
ne napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z  owoców używane 
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne 
niż do użytku medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, bezal-
koholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bez-
alkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki 
warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, 
bezalkoholowy jabłecznik, imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe, 
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezal-
koholowe, koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, koncentraty so-
ków owocowych, korzenne piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoho-
lowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowar-
skie, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka 
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, wody, napoje energety-
zujące, napoje na  bazie owoców lub warzyw napoje na  bazie orze-
chów i soi, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z wino-
gron, napoje na  bazie soku z  zielonych warzyw, napoje na  bazie 
wędzonych śliwek, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe: napoje owocowe 
niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodat-
kiem wody i  cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe, napoje 
serwatkowe, napoje składające się z  mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (sy-
ropy do-), napoje typu smoothie zawierające ziarna i  owies, napoje 

warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancja-
mi odżywczymi, napoje z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z so-
kiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, 
napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalko-
holowe, napoje z  soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje za-
wierające głównie soki owocowe, napoje zawierające witaminy, niega-
zowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna .

(111) 348684 (220) 2019 12 16 (210) 508145
(151) 2021 12 01 (441) 2020 03 16
(732) aMIDel POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) skowronek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa oraz z wyłącze-
niem win .

(111) 348685 (220) 2021 03 17 (210) 526209
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) DĘBOWsKa PaUlIna, Warszawa (Pl);
Jangas MaRCIn, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hygglI
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .05, 27 .05 .24, 24 .17 .08, 
26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 11 akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywa-
nia w wodę i sanitacji, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Urzą-
dzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 20 Drabiny 
i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
Zawory, niemetalowe, Dopływy wody [zawory z  tworzyw sztucz-
nych] do rurociągów, Odpływy wody [zawory z tworzyw sztucznych] 
do  rurociągów, spusty [zawory] z  tworzyw sztucznych, Trzpienie 
[zawory], nie z metalu, do użytku z pojemnikami, Trzpienie [zawory], 
niemetalowe do  użytku z  beczułkami, Zawory ceramiczne urucha-
miane ręcznie, inne niż części maszyn, Zawory do  regulacji prze-
pływu wody wykonane z tworzyw sztucznych, Zawory do regulacji 
przepływu wody [z  tworzyw sztucznych] do  rurociągów, Zawory 
jednokierunkowe wykonane z  tworzyw sztucznych [inne niż czę-
ści maszyn], Zawory kątowe z  tworzyw sztucznych, inne niż części 
maszyn, Zawory motylkowe niemetalowe [inne niż części maszyn], 
Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, Zawory niemetalowe 
[krany] do kontroli wypływu płynu z beczułek, Zawory niemetalowe 
[kurki] do  kontroli wpływu płynu do  beczek, Zawory niemetalowe 
[kurki] do kontroli wpływu cieczy do beczek, Zawory niemetalowe 
[kurki] do  kontrolowania wypływu płynu z  beczek, Zawory wodo-
ciągowe z tworzyw sztucznych, Zawory z  tworzyw sztucznych nie-
będące częściami maszyn, Zawory z tworzywa sztucznego [inne niż 
do celów medycznych lub jako części maszyn], Zawory zwrotne wy-
konane z tworzyw sztucznych [inne niż części maszyn], Drążki do za-
słon prysznicowych, Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania 
przedmiotów, Drążki prysznicowe, Drążki prysznicowe do zasłon, ele-
menty napinające, niemetalowe [napinacze], Formy gipsowe do od-
lewania materiałów ceramicznych, gałki ceramiczne, gałki do drzwi, 
niemetalowe, haczyki do ścian z materiałów niemetalowych, haczy-
ki na zasłony prysznicowe, haki niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka 
do  zasłon prysznicowych, Maty wyjmowane do  zlewów, niemeta-
lowe haczyki łazienkowe, niemetalowe haczyki na ręczniki, nieme-
talowe haczyki wkręcane, wygięte, niemetalowe korki do  wanien, 
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Podkładki z tworzyw sztucznych, Poręcze do wanien, niemetalowe, 
Poręcze niemetalowe, Poręcze prysznicowe, niemetalowe, Przyssaw-
ki z tworzyw sztucznych, Uchwyty do wanny, niemetalowe, Uchwyty 
przyssawkowe [mocowania], Wkładki do zlewozmywaków, Zatyczki 
do umywalek, niemetalowe, Zatyczki do umywalek z materiałów nie-
metalowych, Zatyczki do wanien, nie z metalu, Zatyczki do zlewów, 
nie z metalu, Zawieszki do luster, niemetalowe  .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 348686 (220) 2021 05 10 (210) 528612
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) sUPReRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraqua
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Urządzenia do  uzdatniania wody, Urządzenia 
do  zmiękczania wody, Instalacje do  uzdatniania wody, Instalacje 
do zmiękczania wody .

(111) 348687 (220) 2014 02 11 (210) 424732
(151) 2021 12 16 (441) 2014 05 26
(732) Bsh hausgeräte gmbh, Monachium (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JuiceMaker One
(540) 

(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne zwłaszcza do  przy-
gotowywania soku .

(111) 348688 (220) 2021 05 10 (210) 528613
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) sUPReRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eRaQUa
(510), (511) 11 Urządzenia do  uzdatniania wody, Urządzenia 
do  zmiękczania wody, Instalacje do  uzdatniania wody, Instalacje 
do zmiękczania wody .

(111) 348689 (220) 2020 08 24 (210) 517425
(151) 2021 11 25 (441) 2021 07 26
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW eaT’n’gO KaBanOs Z  naDZIenIeM O  sMaKU 
MeKsyKaŃsKIM BeZ DODaTKU FOsFORanÓW

(540) 

(591) czerwony, biały, beżowy, brązowy, czarny, niebieski, żółty, 
pomarańczowy
(531) 05 .03 .13, 08 .05 .03, 09 .07 .17, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 25 .01 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, kabanosy .

(111) 348690 (220) 2021 08 04 (210) 532368
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) laCh RaFał aRl MeBle, Ożarów Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arl-meble
(540) 

(591) fioletowy, szary, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 01 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Biur-
ka z  regulacją wysokości, Biurka modułowe [meble], Biurka i  stoły, 
Biurka do  celów biurowych, Biurka, Biblioteczki [regały na  książki], 
Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie 
do szafek, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble domo-
we, biurowe i  ogrodowe, szafki na  materiały biurowe [meble], 35 
Usługi w  zakresie czynności biurowych, Biura [Wynajmowanie ma-
szyn i urządzeń dla-], Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-
wego, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposaże-
nia biurowego w obiektach do co-workingu .

(111) 348691 (220) 2021 08 02 (210) 532231
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) nMORTgage sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKMngRaDe .COM
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .25
(510), (511) 42 audyt jakości, Badanie jakości produktów, Certyfi-
kacja [kontrola jakości], Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób 
trzecich, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Ocena jakości, 
Ocena jakości produktów, Potwierdzanie autentyczności dzieł sztu-
ki, Potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, Potwier-
dzanie autentyczności antyków, sprawdzanie jakości, stwierdzanie 
autentyczności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności obrazów, 
stwierdzanie autentyczności znaczków, Testowanie, analiza i  oce-
na towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie jakości 
produktów do  celów certyfikacji, Testowanie papieru, Testowanie 
produktów w  ramach kontroli jakości, Testy jakości, Usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, Usługi testowania w celu certyfikacji jako-
ści lub standardów .

(111) 348692 (220) 2021 07 28 (210) 532083
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) KOnaRsKI DaRIUsZ DaR-VIT, Jagodnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaRVIT naTURalne WĘDlIny
(540) 

(591) brązowy, jasnobeżowy
(531) 01 .01 .05, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym paszte-
ty, smalec), Musy na bazie mięsa, Pasty z wątróbki, Pasztet mięsny, 
Pasztet z  gęsich wątróbek, Pasztet z  kurczaka, Pasztet z  wątróbki, 
Drób, Części indyka, Filety z piersi kurczaka, Frankfurterki, galaretki 
mięsne, golonka, Indyk, Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bra-
twurst, Kiełbaski do hot-dogów, Kiełbasy, Kiełbaski wieprzowe, ga-
larety mięsne, gęś pieczona, Kawałeczki bekonu, Kawałki kurczaka, 
Kiełbasa pepperoni, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Konser-
wa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Konserwy drobiowe, Konserwy 
mięsne, Konserwy z wołowiny, Kotlety wieprzowe, Kurczak, Kurczak 
liofilizowany, liofilizowane mięso, Mielonki (konserwy), Mięsa wę-
dzone, Mięso gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, 
Mięso kacze, Mięso kiełbasiane, Mięso liofilizowane, Mięso pieczo-
ne, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso w puszce [konserwy], Mięso 
wędzone, Mięso z  indyka, Mortadela, Paczkowane mięso, Pastrami, 
Peklowana wołowina w  puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, 
Pieczony drób, Pieczony kurczak, Produkty z  indyka, Przetworzone 
produkty mięsne, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, salce-
son, schab wieprzowy, salami, siekana wołowina peklowana, skrzy-
dełka kurczaka, smażone mięso, steki wołowe, steki wieprzowe, 
steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona kiełbasa, suszona wołowina 
w paskach, suszone mięso, Świeży drób, Świeży indyk, Świeży kur-
czak, szarpana wieprzowina, szarpana wołowina, szarpany kurczak, 
szynka, Udka z kurczaka, Wątroba, Wędliny, White pudding [rodzaj 
kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wieprzowina konserwowa, Wie-
przowina konserwowana, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Woło-
wina gotowa do spożycia .

(111) 348693 (220) 2021 03 26 (210) 525258
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30

(732) gÖhl DOROTa F .U . WOlDOR, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VInUM VeRITUM
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 19 .07 .01, 19 .07 .25, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w od-
niesieniu do  żywności, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w  odniesieniu do  napojów, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
z  wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówieniem 
pocztowym związane z  napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów w  związku z  artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą katalogów w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z arty-
kułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z  piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  deserami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyro-
bami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  czekoladą, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produk-
tami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami spożywczymi  .

(111) 348694 (220) 2021 02 12 (210) 524518
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) MaChOWsKI MIChał, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) ROllsChOOl
(510), (511) 41 nauka jeżdżenia na  rolkach, usługi szkoleniowe doty-
czące jazdy na rolkach, organizowanie pokazów jazdy na rolkach, wy-
najem sprzętu sportowego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, organizowanie i  prowadzenie kursów, 
szkoleń i pokazów w zakresie kultury fizycznej, ćwiczeń gimnastycz-
nych, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, edukacja w dziedzi-
nie ekologii, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu 
życia, propagowanie zdrowego stylu życia, Usługi trenerskie, Organi-
zowanie imprez integracyjnych, sportowych i  rekreacyjnych, Organi-
zowanie i obsługa imprez okolicznościowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie wyjazdów sportowych i rekreacyjnych .

(111) 348695 (220) 2021 01 19 (210) 523298
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) FReManTleMeDIa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RÓWnI sOBIe
(510), (511) 9 Klisze kinematograficzne, Filmy rysunkowe animowane, 
naświetlone taśmy filmowe, Filmy kinematograficzne, naświetlone, 
nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetyczno-
-optyczne, nagrania w formie stałej, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne do nauczania, Książki i publikacje elektroniczne, Programy kom-
puterowe-software do gier elektronicznych do pobrania przez Internet 
i  za  pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, Dyski i  publikacje 
multimedialne, nagrania i publikacje multimedialne, Dyski do odczytu 
laserowego, Dyski i publikacje wideo, Oprogramowanie komputerowe, 
Programy komputerowe, nagrania cyfrowe, nośniki do przenoszenia za-
pisu dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, aparaty 
i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów 
wideo i/lub informacji, hologramy, Dyskietki, nagrania dźwiękowe, na-
grane dyskietki, Dyski do nagrywania, Płyty kompaktowe, Płyty gramo-
fonowe, Taśmy audio, Kasety magnetofonowe, Taśmy wideo, Dyski la-
serowe, Płyty kompaktowe-interaktywne dyski CD-ROM, Cyfrowe dyski 
wideo, aparaty i narzędzia komunikacyjne, Telefony, Mobilne urządzenia 
telefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, Zesta-
wy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier 
komputerowych do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych, 
szafy karaoke, Części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne nośniki elektroniczne 
i cyfrowe obejmujące gry, Dyski multimedialne i publikacje elektronicz-
ne do  pobierania, nagrania multimedialne i  publikacje elektroniczne 
do pobierania, Dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania, 38 
Usługi nadawania programów telewizyjnych, Transmisja programów te-
lewizyjnych, Transmisja programów radiowych, nadawanie programów 
telewizji satelitarnej, Telewizja kablowa, łączność telefoniczna, Interak-
tywne usługi telefoniczne, Usługi w  zakresie przesyłania wiadomości 
przez telefon, Usługi komunikacyjne za  pośrednictwem fal radiowych, 
telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i  sieci 
elektrycznej, Usługi telefoniczne, 41 Usługi rozrywkowe, Publikowa-
nie, rozrywka, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
radiowych, kablowych, satelitarnych i  internetowych, Produkcja, pre-
zentacja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów 
kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, satelitarnej oraz 
nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnianie programów interneto-
wych nie do pobrania, Interaktywne konkursy telefoniczne, Zapewnianie 
i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy 
kablowych, telefonu, sieci komputerowej i  Internetu, Organizowanie 
spektakli, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i  nagranych spektakli, 
filmów, występów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja taśm wideo 
i dysków wideo, Radiowe programy rozrywkowe, Telewizyjne programy 
rozrywkowe, Rozrywka kinowa, Rozrywka teatralna, Pokazy gier, Usłu-
gi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności, 
Rozrywka interaktywna przystosowana do  telefonów komórkowych, 
gry internetowe, Obsługa loterii i gier losowych, Usługi w zakresie gier 
rozrywkowych, Obsługa kasyn, Obsługa salonów gier, Usługi kasyna, 
gry karciane i turnieje w kasynach, Zawody, konkursy, gry i lub widowi-
ska, loterie, Świadczenie którychkolwiek z  wyżej wymienionych usług 
na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunikację satelitarną, 
za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne media elektroniczne, cy-
frowe i analogowe, na żywo, elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, 
poprzez Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, Organizacja, 

produkcja i prezentacja wydarzeń w celach kulturalnych i rozrywkowych, 
Organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, 
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów ob-
jazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, 
przedstawień na  żywo i  imprez z  udziałem publiczności, Organizacja, 
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórko-
wych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/lub edukacyjnych, 
Udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci 
komputerowych, Zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wyko-
rzystujących rozpoznawanie głosu, Konkursy i quizy udostępniane przez 
telefony i  telefony komórkowe, Prowadzenie i  organizacja konkursów 
przez telefon, Konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line .

(111) 348696 (220) 2021 05 25 (210) 529309
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) geOCOVeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hIROnDI
(540) 

(531) 03 .07 .10, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i gotowane owo-
ce i  warzywa, Przetwory owocowe, warzywne owocowo-warzywne 
lub mięsno-warzywne, Marynaty warzywne, Chipsy na bazie warzyw, 
Chipsy owocowe, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, gotowe dania 
warzywne, gotowe produkty z warzyw, liofilizowane dania warzywne, 
Kapusta kwaszona, Ogórki kiszone, galaretki, Dżemy, Jajka, Mięso i wę-
dliny, liofilizowane mięso, Mleko i produkty mleczne, Oleje i  tłuszcze 
jadalne, liofilizowane dania warzywne z dodatkiem mięsa, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest mięso, 30 Potrawy gotowe 
zawierające makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest ryż, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy gotowe 
zawierające kaszę, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest kasza, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
makaron lub kaszę, 31 Świeże owoce i warzywa, nasiona, Ziarna, nie-
przetworzone produkty rolne, ogrodnicze i  leśne, Produkty rolne i  le-
śne, 32 napoje owocowe i soki owocowe, napoje i soki warzywne oraz 
owocowo-warzywne, syropy i  inne preparaty do  produkcji napojów, 
Wyciągi i  esencje owocowe, warzywne, ziołowe, owocowo-ziołowe 
i herbaciane, w tym z herbat ziołowych, ziołowo-owocowych i owoco-
wo-ziołowych oraz inne preparaty do produkcji napojów, w tym prepa-
raty w proszku i granulowane, napoje instant zawarte w tej klasie .

(111) 348697 (220) 2021 05 26 (210) 529352
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) sÓWKa eDUKaCJa Dla BIZnesU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDU lIBeRe
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 .07 .17, 20 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, nauczanie indywidualne, na-
uczanie i  szkolenia, nauczanie języków obcych, nauczanie języków, 
Usługi edukacyjne w  postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi 
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edukacyjne w  zakresie języków, Usługi edukacyjne w  zakresie nauki 
drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod 
nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacji dla dorosłych, Usłu-
gi edukacyjne, Kursy językowe, Kursy szkoleniowe, Organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja kursów językowych .

(111) 348698 (220) 2021 05 25 (210) 529445
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta galaReTKa sMaK
(540) 

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny, 
zielony, różowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 27 .05 .24, 05 .07 .08, 08 .07 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .20, 
26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .11 .13, 26 .11 .14, 25 .01 .15, 25 .01 .19, 11 .01 .02
(510), (511) 29 Desery owocowe, galaretki, galaretki owocowe, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców 
przeznaczone do  gotowania, Proszki owocowe, Przekąski na  bazie 
owoców, Przekąski z owoców, 30 gotowe desery zawarte w tej klasie, 
galaretki owocowe jako słodycze, nielecznicze wyroby cukiernicze 
w formie galaretki .

(111) 348699 (220) 2021 05 10 (210) 528718
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) P .s . TRaDIng-sTOlKeR PeTeR sPÓłKa JaWna, Ołtarzew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ster’g
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do  celów spa-
walniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki (drobnica metalowa), 
samochodowe ściągacze metalowe, metalowe skrzynki narzędziowe, 
metalowe złączki rurowe cyna, drut metalowy, imadła metalowe, kase-
ty metalowe, klamki do drzwi, klucze, kłódki, linki, łańcuchy zabezpie-
czające metalowe, nakrętki metalowe, nity aluminiowe, pasy do trans-
portu ładunku metalowe, metalowe plomby zabezpieczające, skrzynki 
do narzędzi metalowe, skrzynki na listy metalowe, śruby, wkręty me-
talowe, uszczelki, zaciski do  rur i  kabli metalowe, zamki metalowe, 
inne niż elektryczne, 7 Brzeszczoty, papiery ścierne, tarcze ścierne, 
szlifierskie i tnące (narzędzia do maszyn), tarcze szlifierskie do użytku 
z maszynami, tarcze o napędzie elektrycznym, tarcze szlifierskie i po-
lerskie (części do maszyn), kątowniki do ustawiania wiertła (maszyny), 
noże strugarskie, noże do maszyn, noże elektryczne, noże tokarskie, 
noże obrotowe do  metalu, podnośniki (urządzenia), mechaniczne, 
platformowe, pneumatyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części 
maszyn), wycinarki (maszyny) wycinarki do użytku z maszynami, noży-
ce elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, do cięcia 
blach, młotki pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), 

młotki (części maszyn), młotki pneumatyczne ręczne, młotki prze-
mysłowe (maszyny), młotki (części maszyn), przecinaki do  maszyn, 
nożyce elektryczne, pneumatyczne, do blach (maszyny), gwintowniki 
maszynowe, nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, pi-
stolety natryskowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety smarowni-
cze, pistolety do malowania, pistolety do kleju, elektryczne pistolety 
do uszczelniania, spawarki, lutownice gazowe, elektryczne, zszywacze 
(maszyny) w  szczególności pistoletowe, o  napędzie elektrycznym, 
pneumatyczne, lampy lutownicze, przedłużacze do  narzędzi o  na-
pędzie elektrycznym, mieszadła do farb, pistolety do klejenia na go-
rąco, podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i  oliwiarki, ściąga-
cze do łożysk i sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), urządzenia 
i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki wkrętakowe, wkrę-
taki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące ręczne, szczypce, kleszcze 
(narzędzia ręczne), klucze (narzędzia), grzechotki (narzędzia ręczne), 
kątowniki (narzędzia), kątowniki nastawne (obsługa ręczna), noże (na-
rzędzia ręczne), w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet, wy-
kładzin, otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do pił ręcznych, do no-
życ, do  strugów, do  narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługiwane 
ręcznie), w szczególności nożyce ogrodnicze, uniwersalne, do blach, 
pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, kamieniarskie, do gwoź-
dzi, siekiery, przecinaki (narzędzia ręczne), kielnie, pace tynkarskie, 
szpachle, łomy, dłuta, nożyce, nożyce ogrodnicze, uniwersalne, ręcz-
ne, do  blachy, podnośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwintowniki 
ręczne, gwintowniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne, pistolety 
do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręczne, szlifierki 
obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cykliny ręczne, skroba-
ki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, śrubokręty, łopaty, łopatki, 
łyżki do opon, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia do cięcia, 
narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, obcęgi, obcinacze do rur, obci-
naki, osełki, pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety ręczne do klejenia, 
przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki, rozwiertaki, scyzory-
ki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane, sznury traserskie, ściski 
stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki, uchwyty do brzeszczotów 
pil ręcznych, urządzenia do  cięcia rur, kamienie szlifierskie, 9 Miary 
zwijane, składane, taśmy miernicze, dalmierze, kątowniki nastawne 
(urządzenia pomiarowe), poziomnice, suwmiarki, lampy prostowni-
cze, przedłużacze elektryczne, ochronne buty robocze, nakolanniki 
robocze, ochronna odzież robocza (przed wypadkami lub urazami), 
przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze, gogle ochronne, nauszniki, 
maski przeciwpyłowe, maski ochronne, areometry, kaski ochronne, 
kątomierze, liniały metalowe, lutownice elektryczne, filtry do  masek 
ochronnych, maski przeciwpyłowe, miarki, miary, mikrometry, nako-
lanniki dla robotników, okulary ochronne, linki do  pionów, ciężarki 
do  pionów, rękawice ochronne, słuchawki ochronne, sygnalizatory 
elektryczne, szczelinomierze, taśmy miernicze, urządzenia i przyrządy 
pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne, zamki elektryczne, 11 Palniki 
gazowe, myjki samochodowe, lampy oświetleniowe, olejowe, łukowe, 
elektryczne, fluoroscencyjne, metalohalogenkowe, leD, gazowe, bez-
pieczeństwa, słoneczne, latarki, wskaźniki laserowe, 12 Wózki trans-
portowe, organizery do tyłów siedzeń do użytku w pojazdach, maski 
do oddychania do ochrony układu oddechowego, na twarz do kasków 
ochronnych, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, maski lutownicze, szelki bezpieczeństwa do po-
jazdów, 25 Odzież robocza, buty robocze .

(111) 348700 (220) 2021 07 26 (210) 531957
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) TsallOs TheOKlITOs BOWTeCh, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOWen POlsKa Technika Bowena
(540) 

(591) brązowy, ciemnoczerwony, czarny
(531) 01 .17 .25, 02 .09 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe w  zakresie technik manualnych 
oddziaływania na ciało .
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(111) 348701 (220) 2021 05 18 (210) 529080
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
(732) saMOylOV henaDIy, nadolice Małe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) enTeRM
(510), (511) 11 Instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, instala-
cje do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne .

(111) 348702 (220) 2021 05 24 (210) 529380
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) gRUsZCZyŃsKa naTalIa, gRUsZCZyŃsKI PIOTR 
gRUsZCZyŃsCy sPa sPÓłKa CyWIlna, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) es eTeRnITy spa
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik me-
dycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej, 
pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmako-
logii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Dopinanie włosów [prze-
dłużanie, zagęszczanie], Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów, 
Odbudowa włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, stylizacja, 
układanie włosów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania 
włosów, Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prosto-
wania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie włosów [przedłuża-
nie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi 
w zakresie usuwania włosów, Wypożyczanie urządzeń do układania 
włosów, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi 
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w za-
kresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie styliza-
cji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi gabinetów odchudzania, Planowanie programów od-
chudzających, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi do-
radztwa związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, Usługi w  zakresie kuracji odchudzających, Świad-
czenie usług w zakresie programów odchudzania, Usługi w zakresie 
planowania diety odchudzającej .

(111) 348703 (220) 2021 05 24 (210) 529386
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) gRUsZCZyŃsKa naTalIa, gRUsZCZyŃsKI PIOTR 
gRUsZCZyŃsCy sPa sPÓłKa CyWIlna, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eternity sPa
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik me-
dycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej, 
pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmako-
logii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Dopinanie włosów [prze-
dłużanie, zagęszczanie], Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów, 
Odbudowa włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, stylizacja, 

układanie włosów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania 
włosów, Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prosto-
wania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie włosów [przedłuża-
nie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi 
w zakresie usuwania włosów, Wypożyczanie urządzeń do układania 
włosów, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi 
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w za-
kresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie styliza-
cji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi gabinetów odchudzania, Planowanie programów od-
chudzających, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi do-
radztwa związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, Usługi w  zakresie kuracji odchudzających, Świad-
czenie usług w zakresie programów odchudzania, Usługi w zakresie 
planowania diety odchudzającej .

(111) 348704 (220) 2021 06 08 (210) 529970
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 19
(732) Kvg group Inc ., Toronto (Ca)
(540) (znak słowny)
(540) Footlogix
(510), (511) 3 Pianki do pielęgnacji stóp i ciała do celów kosmetycz-
nych, Preparaty do ciała w sprayu do celów kosmetycznych, Balsamy 
do ciała do celów kosmetycznych, Preparaty do paznokci w sprayu, 
Preparaty kosmetyczne z  wodorostów do  złuszczania naskórka 
na  nogach i  stopach, Kremy kosmetyczne, Dezodoranty (przybory 
toaletowe), nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosme-
tyki do pielęgnacji urody, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty 
do pielęgnacji skóry i paznokci, Pumeksy do użytku osobistego .

(111) 348705 (220) 2021 06 08 (210) 529975
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 19
(732) OKnOPlasT IP ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sOl
(510), (511) 6 Metalowe okna, Metalowe okna balkonowe, Metalowe 
okna tarasowe, Metalowe rolety, Metalowe żaluzje, Metalowe drzwi, 
Metalowe drzwi balkonowe, Metalowe drzwi tarasowe, Metalowe 
okiennice, Metalowe parapety, Metalowe bramy, Metalowe bramy 
garażowe, Metalowa stolarka otworowa, Metalowe części okien, Me-
talowe części rolet, Metalowe części żaluzji, Metalowe części drzwi, 
Metalowe części okiennic, Metalowe profile budowlane, Metalowe 
profile okienne, Metalowe profile do rolet, Metalowe profile do żalu-
zji, Metalowe profile do drzwi, Metalowe profile do okiennic, Metalo-
we okucia budowlane, Metalowe okucia do okien, Metalowe okucia 
do rolet, Metalowe okucia do żaluzji, Metalowe okucia do drzwi, Me-
talowe okucia do okiennic, Metalowe materiały budowlane, Metalo-
we konstrukcje budowlane, Metalowe ściany kurtynowe, Metalowe 
przegrody, Ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 19 niemetalowe 
okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe okna tarasowe, 
niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi taraso-
we, niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe 
bramy, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowe ramy drzwio-
we i  okienne, niemetalowe części okien, niemetalowe części rolet, 
niemetalowe części zewnętrznych żaluzji, niemetalowe części drzwi, 
niemetalowe części okiennic, niemetalowe profile budowlane, nie-
metalowe profile okienne, niemetalowe profile do  rolet, niemeta-
lowe profile do żaluzji, niemetalowe profile do drzwi, niemetalowe 
profile do okiennic, niemetalowe materiały budowlane, niemetalo-
we konstrukcje budowlane, niemetalowe ściany kurtynowe, nieme-
talowe przegrody, Ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło 
budowlane, szkło okienne, szyby okienne, szyby zespolone, 20 nie-
metalowe okucia do okien, niemetalowe okucia do rolet, niemeta-
lowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe 
okucia do bram garażowych, niemetalowe okucia do okiennic, Rolki 
z tworzyw sztucznych do bram garażowych, 37 Informacja o mate-



nr 10/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 39

riałach budowlanych (informacja budowlana), nadzór budowlany, 
Usługi budowlane, Montaż, instalacja i wymiana okien, Montaż, in-
stalacja i wymiana okien balkonowych, Montaż, instalacja i wymiana 
okien tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana rolet, Montaż, insta-
lacja i wymiana żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana drzwi, Montaż, 
instalacja i wymiana drzwi balkonowych, Montaż, instalacja i wymia-
na drzwi tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana okiennic, Montaż, 
instalacja i wymiana parapetów, Montaż, instalacja i wymiana bram, 
Montaż, instalacja i  wymiana bram garażowych, Montaż, instalacja 
i  wymiana stolarki otworowej, Montaż, instalacja i  wymiana części 
okien, Montaż, instalacja i  wymiana części rolet, Montaż, instalacja 
i wymiana części żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana części drzwi, 
Montaż, instalacja i  wymiana części okiennic, Montaż, instalacja 
i wymiana profili budowlanych, Montaż, instalacja i wymiana profi-
li okiennych, Montaż, instalacja i  wymiana profili do  rolet, Montaż, 
instalacja i wymiana profili do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana 
profili do  drzwi, Montaż, instalacja i  wymiana profili do  okiennic, 
Montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, Montaż, instalacja 
i wymiana okuć do okien, Montaż, instalacja i wymiana okuć do rolet, 
Montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, Montaż, instalacja i wy-
miana okuć do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana okuć do okien-
nic, Montaż, instalacja i  wymiana konstrukcje budowlane, Montaż, 
instalacja i wymiana ścian kurtynowych, Montaż, instalacja i naprawa 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Montaż, instalacja 
i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje), Montaż, 
instalacja i wymiana szkła budowlanego, Montaż, instalacja i wymia-
na szkła okiennego, Montaż, instalacja i  wymiana szyb okiennych, 
Montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych .

(111) 348706 (220) 2021 06 24 (210) 530717
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) MOOnO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sZnyT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, likiery, Whi-
sky, Wino .

(111) 348707 (220) 2021 06 24 (210) 530727
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) hOnaT 3 gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hOnaT 3 gROUPe
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane i  naprawy budynków, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi budowlane w  za-
kresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w  zakresie sta-
wiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru 
budowlanego w  zakresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji 
budowlanej [w  trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], Usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi 
budowlane] .

(111) 348708 (220) 2021 06 25 (210) 530766
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) FRĄTCZaK agaTa MaDaMa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Madama
(510), (511) 42 architektura, Doradztwo w  dziedzinie projektowania 
architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i  budowlanych, Dostarczanie informacji w  dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie architektury, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Przygotowywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie 
projektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów architek-
tonicznych, sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi 

architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze doty-
czące architektury, Usługi doradcze w  zakresie architektury, Usługi 
architektoniczne w  zakresie projektowania budynków biurowych, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komer-
cyjnych, Usługi profesjonalne związane z  projektami architektonicz-
nymi, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, 
Usługi projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych 
[projektowanie wnętrz], Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych, Projektowanie wizualne, Przygotowy-
wanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych .

(111) 348709 (220) 2021 06 29 (210) 530895
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) TRyKaCZ WOJCIeCh ZaKłaD WyROBÓW BeTOnOWyCh, 
lubartów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRyKaCZ
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu i z kamie-
nia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty konstrukcyjne, Płyty 
pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty fundamentowe, Podwaliny, 
stopy, słupy, Belki, stropy, Ściany, Ściany oporowe, Komory, Zbior-
niki, Zbiorniki oczyszczalni, Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Prze-
pusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, 
Pierścienie odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootwo-
rowe, Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki, 
Obrzeża, Kostki, stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, Pustaki, 
Kształtki, grobowce monolityczne, grobowce prefabrykowane, 
nisze grobowe, Ściany nagrobne niszowe (kolumbaria), Krypty gro-
bowe, nagrobki, Tabliczki nagrobne, ławki, Donice, gazony, skrzy-
nie, Czerpnie, statuetki, Pomniki, Postumenty, Wyroby budowlane 
z kamienia, kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowego, Parapety, 
Cokoliki, Tralki, Policzki, stopnice, Podstopnice, schody, Płytki, Blaty, 
Pasy międzyszafkowe, nogi, stoliki, stelaże, Rozety, Zlewy, Ocieka-
cze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obudowy wa-
nien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi budowlane, Usługi budow-
lane dotyczące grobowców i ścian nagrobnych niszowych .

(111) 348710 (220) 2021 06 29 (210) 530897
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) TRyKaCZ WOJCIeCh ZaKłaD WyROBÓW BeTOnOWyCh, 
lubartów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540) 

(531) 27 .05 .21, 27 .05 .17, 26 .04 .05, 27 .01 .25
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu i z kamie-
nia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty konstrukcyjne, Płyty 
pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty fundamentowe, Podwaliny, 
stopy, słupy, Belki, stropy, Ściany, Ściany oporowe, Komory, Zbior-
niki, Zbiorniki oczyszczalni, Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Prze-
pusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, 
Pierścienie odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootwo-
rowe, Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki, 
Obrzeża, Kostki, stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, Pustaki, 



40 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2022

Kształtki, grobowce monolityczne, grobowce prefabrykowane, ni-
sze grobowe, Prefabrykaty ścian nagrobnych niszowych (kolumba-
ria), Krypty grobowe, nagrobki, Tabliczki nagrobne, ławki, Donice, 
gazony, skrzynie, Czerpnie, statuetki, Pomniki, Postumenty, Wyroby 
budowlane z kamienia, kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowe-
go, Parapety, Cokoliki, Tralki, Policzki, stopnice, Podstopnice, schody, 
Płytki, Blaty, Pasy międzyszafkowe, nogi, stoliki, stelaże, Rozety, Zle-
wy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obu-
dowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi budowlane, Usługi 
budowlane dotyczące grobowców i ścian nagrobnych niszowych .

(111) 348711 (220) 2021 06 30 (210) 530955
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) FRĄCZeK ROBeRT, Wojkowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROBOaRDeR
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów, Wosk do desek snowboardowych, Ręczne na-
rzędzia do ostrzenia krawędzi nart i desek snowboardowych, gogle 
ochronne, gogle do  celów sportowych, Ochronne kaski sportowe, 
Kaski snowboardowe, Kaski zabezpieczające, Odzież ochronna chro-
niąca przed urazami, Obuwie ochronne, Okulary przeciwsłoneczne, 
Okulary, Kamizelki asekuracyjne na narty wodne, Wiosła, hulajnogi, 
Plecaki, Plecaki sportowe, Torby, Torby podróżne, Torby przenośne, 
Torby turystyczne, Torby sportowe, Portfele, Kosmetyczki, Walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły służące do  przeno-
szenia, Odzież sportowa, Rękawice do  snowboardu, Czapki sporto-
we, Bandany, Bielizna termoaktywna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna, 
Kurtki sportowe, Męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kami-
zelki, Kombinezony piankowe, Kombinezony, Kombinezony zimowe, 
Kombinezony do snowboardu, Kombinezony piankowe do surfingu, 
Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony piankowe dla narcia-
rzy wodnych, Obuwie, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sportowe, Buty 
do  wody, Kamizelki, Buty narciarskie i  snowboardowe i  elementy 
do  nich, Buty do  snowboardu, artykuły i  sprzęt sportowy, sprzęt 
sportowy, Dopasowane pokrowce na  sprzęt sportowy, Torby przy-
stosowane do  noszenia sprzętu sportowego, sprzęt do  treningów 
sportowych, Piłki jako sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, Deski 
kneeboardowe, Deski surfingowe, Deski windsurfingowe, Deskorolki, 
Deski do wakeboardingu, Deski do pływania, Deski do bodysurfingu, 
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania z latawcem [kiteboard], 
Deski do pływania do celów rekreacyjnych, Dopasowane pokrowce 
na deski typu bodyboard, Torby na deskorolki, Pokrowce na deski sur-
fingowe, Deski surfingowe z żaglem, Deski do sportu wodnego skim-
board, Deski do uprawiania sportów wodnych, Ochraniacze na łokcie 
do użytku wjeździe na deskorolce, Deski z kolami z oponami do mo-
untainboardingu, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Dopasowane 
pokrowce na narty, Pokrowce na rakiety, Pokrowce do nart wodnych, 
Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Pokrowce na kije do soft-
ballu, Pokrowce na rakiety do tenisa, narty wodne, Wiązania do nart 
wodnych, Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty liny do nart wodnych, 
linki dojazdy na nartach wodnych, Zaczepy do holowania nart wod-
nych, Rękawice dojazdy na  nartach wodnych, linki holownicze do-
jazdy na nartach wodnych, Zjeżdżalnie wodne, nadmuchiwane dęt-
ki do użytku w rekreacji wodnej, Zaczepy liny do holowania do nart 
wodnych, latawce powerkite, latawce, Części latawców, nagolen-
niki [artykuły sportowe], suspensoria dla sportowców, Ochraniacze 
do uprawiania sportu, siatki do sportów, artykuły sportowe, Uchwyty 
do artykułów sportowych, Ochraniacze [części strojów sportowych], 
artykuły gimnastyczne i  sportowe, Uprzęże do  użytku w  sporcie, 
Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Maski osła-
niające twarz, do użytku sportowego, Futerały przystosowane do no-
szenia artykułów sportowych, Pasy do owijania dłoni do użytku spor-
towego, Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, spraye 
z  żywic antypoślizgowe do  użytku przez sportowców, Rękawiczki 
pływackie, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra-
wiania sportu, Wiązania do nart, Wiązania do nart zjazdowych, Osło-
ny na wiązania do nart, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, 
Deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco] .

(111) 348712 (220) 2021 07 06 (210) 531160
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) KWOCZ OsKaR, Wiórek (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOsa BaRBeR shOP
(540) 

(591) biały, szary, czarny, żółty, czerwony, niebieski
(531) 03 .13 .04, 14 .09 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich .

(111) 348713 (220) 2021 07 01 (210) 531006
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) PaKUła TOMasZ anTRyKOT ManUFaKTURa sMaKU, 
Majdan Królewski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) antrykot ManUFaKTURa sMaKU esT-1993
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Dania gotowe w  opakowaniu do  gotowania lub od-
grzania w domu i sporządzone na bazie mąki i/lub produktów zbożo-
wych, Pierogi, pierogi z nadzieniem, pierożki, kluski, kopytka, placki, 
paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka, pyzy, gofry, łazanki, 
pizza, Wszystkie uprzednio wymienione produkty także w  postaci 
zamrożonej, 35 Usługi świadczone przez i  dla punktów sprzeda-
ży detalicznej i  hurtowej zwłaszcza kompleksowa oferta towarów 
spożywczych oraz produktów świeżych jak również przerobionych 
na  wszelkie sposoby i  przystosowanych do  spożycia podkreślająca 
ich  zalety umożliwiająca nabywcom rozeznanie i  zakup tych towa-
rów w tym przez internet oraz wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne lub używając środków telekomunikacji .

(111) 348714 (220) 2021 04 13 (210) 527445
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) hankook Tire & Technology Co ., ltd .,  
seongnam (gyeonggi) (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIneRgy XP
(540) 

(531) 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowero-
we, Korpusy opon, Pokrowce na  opony, Opony do  motocykli, łaty 
do opon, Dętki do rowerów, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon 
pneumatycznych, Dętki do  opon do  kół pojazdów, Dętki do  opon 
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pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Ze-
stawy narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia 
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń w pojazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
amortyzatory do  pojazdów, Bagażniki na  narty do  samochodów, 
Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, gą-
sienicowy układ bieżny do pojazdów-taśmy gąsienicowe, gąsienico-
wy układ bieżny do pojazdów-typu ciągnikowego, Opony bezdętko-
we do rowerów, Opony bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon 
pojazdów, Opony do pojazdów, Kolce do opon .

(111) 348715 (220) 2021 06 30 (210) 530949
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) PROFIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIKa
(540) 

(531) 24 .01 .05, 24 .01 .10, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe związane z ubezpie-
czeniami, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, 39 Wyna-
jem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów .

(111) 348716 (220) 2021 02 02 (210) 523974
(151) 2021 11 10 (441) 2021 07 19
(732) KOWalsKI KaMIl PIKITIKI, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIKITIKI
(510), (511) 16 aplikacje z papieru, Drukowane etykietki papierowe, 
Dekoracje z  papieru lub tektury, Dekoracje na  przyjęcia z  papieru 
metalizowanego, etykietki na prezenty, etykiety adresowe, etykiety 
kartonowe na bagaż, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety 
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe do ście-
rania na  mokro, etykiety papierowe na  bagaż, etykiety przylepne 
z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, etykiety z papie-
ru, etykiety z papieru lub kartonu, Figurki wykonane z papieru, Figur-
ki wykonane z tektury, Karty, Karty do albumów fotograficznych, Kar-
ty do kolekcjonowania, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
Karty drukowane, Karty indeksowe, Karty informacyjne, Karty obraz-
kowe, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Karty upominkowe, 
Karty z nazwiskami, Karty z pytaniami, Kokardy papierowe, Kokardy 
do pakowania ozdobnego, Materiały do dekoracji z papieru i karto-
nu, Ozdobne rzeźby wykonane z masy papierowej, Ozdoby papiero-
we na przyjęcia, Ozdoby papierowe do prezentów, Wstążki papiero-
we, Opakowania ozdobne z papieru i tektury, 20 szpulki drewniane 
do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Wieszaki do ubrań, Ozdobne 
statuetki wykonane z  drewna, Ozdobne figurki wykonane z  drew-
na, Ozdoby i  dekoracje wykonane z  drewna i  tworzyw sztucznych, 
26 Cekiny, Frędzle, Falbanki koronkowe, emblematy wyszywane, 
Dodatki do  odzieży, artykuły do  szycia i  ozdobne artykuły tekstyl-
ne, Kokardy, rozety, Koraliki ceramiczne, inne niż do  wyrobu biżu-
terii, Koraliki do  ozdabiania, Koronkowe ozdoby, Kwiaty sztuczne, 
Ozdobne plakietki, Ozdoby do  włosów [nie  z  metali szlachetnych], 
strusie pióra, sznurki do  ozdabiania, sztuczne kwiaty w  bukietach, 
sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin, sztuczne kwiaty 
z  tworzyw sztucznych, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne 
warzywa, Tekstylne kokardy do pakowania prezentów, Tekstylne ko-
kardy ozdobne do dekoracji, Wstążki, Zawieszki, inne niż do biżuterii, 
łańcuszków lub breloków do kluczy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami ozdobnymi do prezen-
tów i  kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnej 
sieci komputerowej w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usłu-

gi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnej sieci komputerowej 
w  związku z  artykułami ozdobnymi do  prezentów i  kwiatów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnej sieci komputerowej 
w związku z artykułami papierniczymi .

(111) 348717 (220) 2021 02 22 (210) 525023
(151) 2021 10 28 (441) 2021 07 12
(732) TRaDe & shIP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clubenz .
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 42 Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych .

(111) 348718 (220) 2021 03 18 (210) 526294
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) glOBal TRaDe POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ II sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OgnIK
(510), (511) 11 Piecyki gazowe, Piecyki olejowe, Piecyki naftowe, 
Piece nagrzewcze, nagrzewnice, Urządzenia do ogrzewania, Ogrze-
wacze i  nagrzewnice elektryczne, Ogrzewacze i  nagrzewnice ga-
zowe, Ogrzewacze i  nagrzewnice olejowe, Podgrzewacze olejowe, 
Urządzenia gazowe do  ogrzewania, grzejniki elektryczne, Kominki, 
Kominki przenośne, Kominki metalowe odlewane, Piecyki na drew-
no, Piece opalane drewnem, Piece o  powolnym spalaniu opalane 
drewnem do użytku domowego, Piece na pelet, Wkłady kominkowe, 
Ruszty kominkowe do użytku domowego .

(111) 348719 (220) 2021 04 08 (210) 527248
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) OgÓlnOPOlsKIe nIeZaleŻne sTOWaRZysZenIe 
MIłOŚnIKÓW I hODOWCÓW PsÓW I KOTÓW RasOWyCh CanIs e 
CaTUs-POlsKI ZWIĄZeK KynOlOgICZny, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CanIs e CaTUs
(540) 

(591) złoty, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .01 .08, 05 .03 .13, 05 .03 .20, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne, albumy kolek-
cjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, almanachy [roczni-
ki], artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, 
Bilety wstępu, Bloczki do pisania, Bloczki notatnikowe, Bloki do za-
pisywania wyników, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo 
drukowane formularze, Czyste dzienniki, Druki, Drukowane bilety 
wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane fol-
dery informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane ulotki in-
formacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, 
Formularze [blankiety, druki], gazety, Ilustrowane albumy, Kalenda-
rze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, notesy, Periodyki [cza-
sopisma], Poradniki [podręczniki], Rejestry, księgi główne [książki], 
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35 sporządzanie dokumentów dla psów i  kotów, Prowadzenie re-
jestru ras psów, Prowadzenie rejestru ras kotów, Przygotowywanie 
spisu psów i  kotów, Prowadzenie rejestrów i  księgi rodowodowej 
zwierząt, Wydawanie metryk potwierdzających rodowód zwierząt, 
Wydawanie rodowodów zwierząt, Rejestracja i  dokumentacja ge-
nealogii poszczególnych zwierząt rasowych, Prowadzenie rejestru 
zmian właścicieli zwierząt, Prowadzenie rejestru osiągnięć na  wy-
stawach i  pokazach, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Imprezy kulturalne, Instruktaż w za-
kresie hodowli psów i  kotów, Konkursy (organizowanie-) [edukacja 
lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy instruktażowe, 
Kursy szkoleniowe, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, nauczanie i  szkolenia, nauczanie o  opiece nad zwierzętami 
domowymi w  zakresie zarządzania wystawami zwierząt domo-
wych, nauczanie o  opiece nad zwierzętami domowymi w  zakresie 
zarządzania pokazami zwierząt domowych, nauczanie pielęgnacji 
zwierząt domowych, nauczanie w  zakresie sposobów odżywiania, 
nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauka tresury zwierząt, 
Organizacja wystaw zwierząt do  celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie imprez sportowych i  konkursów, z  udziałem 
zwierząt, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Organi-
zowanie konkursów dla psów, Organizowanie pokazów psów, Tre-
ning posłuszeństwa dla zwierząt, szkoły posłuszeństwa do  tresury 
zwierząt, Tresura zwierząt na  rzecz osób trzecich, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, szko-
lenia związane z  zarządzaniem wystawami zwierząt domowych, 
szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, 
Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Usługi edukacyj-
ne, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie hodowli zwierząt, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie tresury zwierząt, Usługi 
edukacyjne klubów w zakresie chowu i pielęgnacji zwierząt, Usługi 
edukacyjne związane z  zoologią, Usługi rezerwacji biletów i  rezer-
wacji miejsc na wydarzenia kulturalne w zakresie pokazów i wystaw, 
Usługi szkolenia personelu i sędziów, Usługi szkoleniowe dotyczące 
przeglądów hodowlanych, Usługi szkoleniowe w  zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa zwierząt, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie publi-
kacji o zwierzętach, Usługi w zakresie wykładów związane z hodowlą 
i pielęgnacją zwierząt, Usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, Wystawianie zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, 
Wystawy zwierząt (prowadzenie-), Wydawanie certyfikatów tresury 
zwierząt, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie poka-
zów edukacyjnych o  zwierzętach, Zapewnianie szkoleń doskonale-
nia umiejętności hodowlanych zwierząt, Zapewnianie szkoleń onli-
ne, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie hodowli i pielęgnacji zwierząt, 
Organizowanie pokazów zwierząt, 42 Kontrola hodowli zwierząt, 
Testowanie hodowli zwierząt .

(111) 348720 (220) 2021 04 14 (210) 527560
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) IDZIKOWsKI łUKasZ, sTanIsłaWsKI MaTeUsZ FaMe sUshI 
sPÓłKa CyWIlna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaMe sUshI JaPanese_ ResTaURanT_
(540) 

(591) fioletowy, żółty, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 30 sushi, Ciasta, Chow mein [chiński smażony makaron], 
Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), Chińskie ciasteczka 
księżycowe, Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie 
pierożki Jiaozi [pierogi], Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, go-
towane), Chińskie danie lo mein [makaron], Ciasteczka, Ciasteczka 
ryżowe, Dania na  bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
herbata, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata jaśminowa, her-
bata z białego lotosu (Baengnyeoncha), herbata z żeń-szenia [insam-
cha], herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), 
herbata zielona, Jiaozi (pierogi nadziewane), Japońska mąka arraru-

towa (kudzu-ko, do  żywności), Japońska zielona herbata, Japoński 
chrzan bardzo pikantny w  proszku (wasabi w  proszku), Japońskie 
biszkopty (kasutera), lody, Makarony, Makaron sojowy (harusame, 
nieugotowany), Makaron ryżowy, Makaron nitki, Makaron azjatycki, 
napoje sporządzone z  herbaty, Okonomiyaki [japońskie wytrawne 
naleśniki], Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaro-
nu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Przekąski składające się głów-
nie z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Ryż, senbei [ciastka ryżowe], sos 
teriyaki, sos z  ostryg, sos z  krewetek, Wasabi w  proszku [japoński 
chrzan], Warzywa w  cieście, Wodorosty [przyprawa], Udon [maka-
ron japoński], Taiyaki (japońskie ciastka w  kształcie ryby z  różnymi 
nadzieniami), 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i  barach, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do  bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygo-
towywanie posiłków i  napojów, Prowadzenie lokali gastronomicz-
nych, Restauracje samoobsługowe, snack-bary, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wysta-
wienniczych, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, 
Usługi restauracyjne, Usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia 
i  napojów, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
snack-barów, Kawiarnie, Kafeterie, Catering w  kafeteriach szybkiej 
obsługi, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Kafeterie [bufety], serwowanie jedzenia i napojów, gastrono-
mia mobilna, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i  posiłków, Organizowanie posiłków w  hotelach, spersonalizowane 
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej .

(111) 348721 (220) 2021 04 23 (210) 527939
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) ZheJIang ZOJe seWIng TeChnOlOgy CO ., lTD .,  
yuhuan (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOJe
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 7 Maszyny do szycia, Maszyny do zszywania, Prasownice, 
Krosna, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], silniki napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Maszyny dziewiarskie, Maszyny do cero-
wania, Maszyny do  oplatania, Maszyny dla włókiennictwa, napędy 
pedałowe do  maszyn do  szycia, sortownice, Maszyny farbiarskie, 
Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, 
Krajarki [maszyny], Maszyny do obrębiania, Obrotowe prasy parowe 
do tkanin, przenośne .

(111) 348722 (220) 2021 05 10 (210) 528719
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 02
(732) P .s . TRaDIng-sTOlKeR PeTeR sPÓłKa JaWna, Ołtarzew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) waart
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do celów spa-
walniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki (drobnica meta-
lowa), samochodowe ściągacze metalowe, metalowe skrzynki na-
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rzędziowe, metalowe złączki rurowe cyna, drut metalowy, imadła 
metalowe, kasety metalowe, klamki do  drzwi, klucze, kłódki, linki, 
łańcuchy zabezpieczające metalowe, nakrętki metalowe, nity alu-
miniowe, pasy do transportu ładunku metalowe, metalowe plomby 
zabezpieczające, skrzynki do  narzędzi metalowe, skrzynki na  listy 
metalowe, śruby, wkręty metalowe, uszczelki, zaciski do  rur i  kabli 
metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne, 7 Brzeszczoty, 
papiery ścierne, tarcze ścierne, szlifierskie i tnące (narzędzia do ma-
szyn), tarcze szlifierskie do  użytku z  maszynami, tarcze o  napędzie 
elektrycznym, tarcze szlifierskie i  polerskie części do  maszyn), ką-
towniki do  ustawiania wiertła (maszyny), noże strugarskie, noże 
do maszyn, noże elektryczne, noże tokarskie, noże obrotowe do me-
talu, podnośniki (urządzenia), mechaniczne, platformowe, pneuma-
tyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części maszyn), wycinarki 
(maszyny) wycinarki do  użytku z  maszynami, nożyce elektryczne, 
pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, do  cięcia blach, młotki 
pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki (części 
maszyn), młotki pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszy-
ny), młotki (części maszyn), przecinaki do maszyn, nożyce elektrycz-
ne, pneumatyczne, do  blach (maszyny), gwintowniki maszynowe, 
nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, pistolety natry-
skowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety smarownicze, pistolety 
do malowania, pistolety do kleju, elektryczne pistolety do uszczel-
niania, spawarki, lutownice gazowe, elektryczne, zszywacze (maszy-
ny) w  szczególności pistoletowe, o  napędzie elektrycznym, pneu-
matyczne, lampy lutownicze, przedłużacze do narzędzi o napędzie 
elektrycznym, mieszadła do  farb, pistolety do  klejenia na  gorąco, 
podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i  oliwiarki, ściągacze 
do  łożysk i  sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), urządzenia 
i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki wkrętakowe, wkrę-
taki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące ręczne, szczypce, kleszcze 
(narzędzia ręczne), klucze (narzędzia), grzechotki (narzędzia ręczne), 
kątowniki (narzędzia), kątowniki nastawne (obsługa ręczna), noże 
(narzędzia ręczne), w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet, 
wykładzin, otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do  pił ręcznych, 
do  nożyc, do  strugów, do  narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługi-
wane ręcznie), w  szczególności nożyce ogrodnicze, uniwersalne, 
do  blach, pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, kamieniar-
skie, do gwoździ, siekiery, przecinaki (narzędzia ręczne), kielnie, pace 
tynkarskie, szpachle, łomy, dłuta, nożyce, nożyce ogrodnicze, uniwer-
salne, ręczne, do blachy, podnośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwin-
towniki ręczne, gwintowniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne, 
pistolety do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręcz-
ne, szlifierki obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cykliny 
ręczne, skrobaki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, śrubokręty, 
łopaty, łopatki, łyżki do opon, narzędzia do wyciągania gwoździ, na-
rzędzia do cięcia, narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, obcęgi, obci-
nacze do rur, obcinaki, osełki, pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety 
ręczne do klejenia, przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki, 
rozwiertaki, scyzoryki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane . 
sznury traserskie, ściski stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki, 
uchwyty do brzeszczotów pił ręcznych, urządzenia do cięcia rur, ka-
mienie szlifierskie, 9 Miary zwijane, składane, taśmy miernicze, dal-
mierze, kątowniki nastawne (urządzenia pomiarowe), poziomnice, 
suwmiarki, lampy prostownicze, przedłużacze elektryczne, ochronne 
buty robocze, nakolanniki robocze, ochronna odzież robocza (przed 
wypadkami lub urazami), przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze, 
gogle ochronne, nauszniki, maski przeciwpyłowe, maski ochronne, 
areometry, kaski ochronne, kątomierze, liniały metalowe, lutownice 
elektryczne, filtry do masek ochronnych, maski przeciwpyłowe, miar-
ki, miary, mikrometry, nakolanniki dla robotników, okulary ochronne, 
linki do pionów, ciężarki do pionów, rękawice ochronne, słuchawki 
ochronne, sygnalizatory elektryczne, szczelinomierze, taśmy mierni-
cze, urządzenia i przyrządy pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne, 
zamki elektryczne, 11 Palniki gazowe, myjki samochodowe, lampy 
oświetleniowe, olejowe, łukowe, elektryczne, fluoroscencyjne, me-
talohalogenkowe, leD, gazowe, bezpieczeństwa, słoneczne, latarki, 
wskaźniki laserowe, 12 Wózki transportowe, organizery do tyłów sie-
dzeń do użytku w pojazdach, maski do oddychania do ochrony ukła-
du oddechowego, na twarz do kasków ochronnych, maski twarzowe 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, maski 
lutownicze, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 25 Odzież robocza, 
buty robocze .

(111) 348723 (220) 2021 05 17 (210) 528954
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) solidarity Transport hub Poland
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konser-
wacyjne i  naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, 
serwisowanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków powietrz-
nych, serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji 
o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urzą-
dzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi na-
prawcze wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usługach 
naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze 
dotyczące transportu kolejowego, serwisowanie urządzeń kolejo-
wych, serwisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych po-
jazdów kolejowych, serwisowanie wyposażenia dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży 
kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi napraw-
cze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, 
Dostarczanie informacji o  usługach naprawczych w  branży kolejo-
wej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lot-
nisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiek-
tów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów 
kolejowych, dworców kolejowych i  stacji kolejowych, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury 
kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
budowy dworców i  stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia projektów budowlanych, 
sprzątanie budynków, sprzątanie lotnisk, sprzątanie dworców i sta-
cji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie 
wnętrza budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, 
Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie elementów in-
frastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kole-
jowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojaz-
dów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, 
wagonów i  innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, 
Mycie wnętrza budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnę-
trza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów 
i  innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomo-
tyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, 
terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu lotnicze-
go, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kole-
jowej, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, 
Transport powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Transport 
lotniczy towarów, Transport naziemny związany z działalnością lot-
nisk, Organizowanie transportu powietrznego, Udzielanie informacji 
dotyczących transportu lotniczego, Transport kolejowy, Transport 
kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport kolejowy to-
warów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi 
kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z  trans-
portem i  magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usłu-
gi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów 
lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach, 
Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji waha-
dłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a  lotniskiem, 
Obsługa bagażowa na  lotniskach, Obsługa naziemna towarów 
na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwa-
cja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu 
na  lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi w za-
kresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Rezer-
wacja i  organizowanie wstępu do  salonów lounge [ekskluzywnych 
stref] na  lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie bile-
tów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usłu-
gi związane z  biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
składowanie paliw lotniczych, ładowanie frachtu lotniczego, Usługi 
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priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, 
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej 
podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotni-
czymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, 
miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotni-
czą, Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, Par-
kowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków po-
wietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków 
powietrznych, Wynajem części do  statków powietrznych, Wypoży-
czanie pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Wypo-
życzanie samochodów, Pośrednictwo w  wypożyczaniu środków 
transportu, Pośrednictwo w  czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w  wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo 
w wynajmie części do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypo-
życzaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Po-
średnictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transpor-
tu powietrznego, Rezerwacja miejsc na  transport powietrzny, 
Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi or-
ganizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo 
w  zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związanych 
z planowaniem i  rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem 
portów lotniczych świadczone na  rzecz pasażerów i  przewoźników 
lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, po-
jazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usłu-
gi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni 
bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowa-
nych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników por-
tów lotniczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania samo-
lotów w hangarach, usługi asysty i konwojowania na terenie lotnisk 
oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kon-
troli samolotów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie 
miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie in-
frastruktury lotniska przewoźnikom i  użytkownikom statków po-
wietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia 
pokładowego, Udostępnianie miejsca do  parkowania sprzętu i  po-
jazdów służących do  wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrz-
nych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz 
z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmocią-
gami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, akcje 
ratunkowe, holowanie i  ratownictwo związane z  działalnością lot-
nisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi transferów kolejo-
wych, Usługi związane z odprawą pasażerów na dworcach i stacjach 
kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejowych, 
Usługi w zakresie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, 
Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i  stacjach kolejo-
wych, Usługi w  zakresie udzielania informacji na  kolei, Rezerwacja 
i  organizowanie wstępu do  salonów lounge [ekskluzywnych stref] 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kole-
jowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie frachtu kolejo-
wego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży 
koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i re-
zerwowanie podróży koleją, Usługi w  zakresie pierwszeństwa wej-
ścia na  pokład, odprawy, miejsc do  siedzenia i  rezerwacji dla osób 
podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem taboru 
kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowa-
nie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, 
Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem 
dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w  postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, 
pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, 
usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przecho-
walni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowni-
ków dworców i  stacji kolejowych, usługi asysty i  konwojowania 
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc posto-
jowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostęp-
nianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom tabo-
ru kolejowego, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projek-

towanie obiektów budowlanych i  infrastruktury, Planowanie i  pro-
jektowanie lotnisk i  infrastruktury lotniczej, Planowanie i  projekto-
wanie dworców i  stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projekto-
wanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności 
i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i  transportem (catering), Usługi gastronomiczne na  lotnisku, 
Usługi gastronomiczne na  dworcach i  stacjach kolejowych, Usługi 
gastronomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradz-
twa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowa-
nie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja 
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostęp-
nianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług .

(111) 348724 (220) 2021 05 17 (210) 528955
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Port lotniczy solidarność
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konser-
wacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, ser-
wisowanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków powietrznych, 
serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usłu-
gach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lot-
niczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące trans-
portu kolejowego, serwisowanie urządzeń kolejowych, serwisowanie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, ser-
wisowanie wyposażenia dworców i  stacji kolejowych, Dostarczanie 
informacji o  usługach serwisowych w  branży kolejowej, Usługi na-
prawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomo-
tyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wy-
posażenia węzłów, dworców i  stacji kolejowych, Dostarczanie 
informacji o  usługach naprawczych w  branży kolejowej, Usługi bu-
dowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządza-
nie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w  zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotni-
skowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejo-
wych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projekta-
mi na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, 
Zarządzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy 
dworców i stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi w zakresie or-
ganizowania i  prowadzenia projektów budowlanych, sprzątanie bu-
dynków, sprzątanie lotnisk, sprzątanie dworców i  stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, 
Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków po-
wietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów 
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, 
Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kole-
jowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie 
statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, My-
cie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kole-
jowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali cargo 
i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa ele-
mentów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport powietrz-
ny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny związany 
z  działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
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Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Transport 
kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Trans-
port kolejowy towarów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurierskie, 
Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi 
transferów lotniskowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komuni-
kacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotni-
skiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów 
na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu na  lotni-
skach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzie-
lania informacji lotniskowych na  temat lotnictwa, Rezerwacja 
i  organizowanie wstępu do  salonów lounge [ekskluzywnych stref] 
na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotni-
czych, biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi związane 
z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, składowanie pa-
liw lotniczych, ładowanie frachtu lotniczego, Usługi priorytetowej od-
prawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji 
podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Pla-
nowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i re-
zerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w  zakresie 
przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków po-
wietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowa-
nie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem 
części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń 
do  transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Po-
średnictwo w  wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo 
w  czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo w  wynajmie 
statków powietrznych, Pośrednictwo w  wynajmie części do  statków 
powietrznych, Pośrednictwo w  wypożyczaniu pojazdów i  urządzeń 
do  transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w  wypożyczaniu sa-
mochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja 
miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Re-
zerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi orga-
nizowania podróży, Doradztwo w  zakresie transportu lotniczego, 
Udzielanie informacji związanych z  planowaniem i  rezerwowaniem 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi związane z  funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone 
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynaj-
mowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recep-
cyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej 
pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowa-
dzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat 
od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu pły-
ty postojowej i  parkowania samolotów w  hangarach, usługi asysty 
i  konwojowania na  terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony 
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych 
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użyt-
kownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotni-
ska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parko-
wania sprzętu i  pojazdów służących do  wykonywania czynności 
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania 
statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z  wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu 
wraz z  taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udo-
stępnianie urządzeń do  zasilania statków powietrznych w  energię 
elektryczną, akcje ratunkowe, holowanie i  ratownictwo związane 
z  działalnością lotnisk, Usługi związane z  liniami kolejowymi, Usługi 
transferów kolejowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach 
i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie parkowania przy dworcach 
i  stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dwor-
cach i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie udzielania informacji 
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eks-
kluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane 
z  biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie 
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwa-
cji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Plano-
wanie i  rezerwowanie podróży koleją, Usługi w  zakresie pierwszeń-

stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla 
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem tabo-
ru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowa-
nie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, 
Doradztwo w  zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji 
związanych z  planowaniem i  rezerwowaniem podróży koleją za  po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem 
dworców i  stacji kolejowych świadczone na  rzecz pasażerów i  prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, po-
jazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi 
parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych 
pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców 
i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie dworców 
i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdo-
wych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kole-
jowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, akcje ratun-
kowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych 
i infrastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lot-
niczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz 
infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakre-
sie projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budow-
lane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży 
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotni-
sku, Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
gastronomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie 
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach, Organizowanie zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja za-
kwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnia-
nie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług .

(111) 348725 (220) 2021 05 17 (210) 528957
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .05, 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konser-
wacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, ser-
wisowanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków powietrznych, 
serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usłu-
gach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lot-
niczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usługach napraw-
czych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczą-
ce transportu kolejowego, serwisowanie urządzeń kolejowych, serwi-
sowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów 
kolejowych, serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych, 
Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej, 
Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, 
lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi napraw-
cze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie 
informacji o  usługach naprawczych w  branży kolejowej, Usługi bu-
dowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządza-



46 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2022

nie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w  zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotni-
skowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejo-
wych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projekta-
mi na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, 
Zarządzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy 
dworców i stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia projektów budowlanych, sprzątanie bu-
dynków, sprzątanie lotnisk, sprzątanie dworców i  stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, 
Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków po-
wietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów 
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotnisko-
wej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów kolejowych, 
Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojaz-
dów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków, 
Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, 
Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów kolejo-
wych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojaz-
dów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych 
na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali 
cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i napra-
wa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport 
powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny 
związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrz-
nego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Trans-
port kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, 
Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurier-
skie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi 
transferów lotniskowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komuni-
kacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lot-
niskiem, Obsługa bagażowa na  lotniskach, Obsługa naziemna towa-
rów na  lotniskach, Usługi w  zakresie parkowania na  lotniskach, 
Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi 
w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Re-
zerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych 
stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów 
lotniczych, biletów kolejowych i  na  inne środki transportu, Usługi 
związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, skła-
dowanie paliw lotniczych, ładowanie frachtu lotniczego, Usługi prio-
rytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże 
lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usłu-
gi w  zakresie pierwszeństwa wejścia na  pokład, odprawy, miejsc 
do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usłu-
gi w  zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie 
statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, 
Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrz-
nych, Wynajem części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojaz-
dów i  urządzeń do  transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie sa-
mochodów, Pośrednictwo w  wypożyczaniu środków transportu, 
Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo 
w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części 
do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów 
i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypoży-
czaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezer-
wacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transpor-
tu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi 
organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, 
Udzielanie informacji związanych z  planowaniem i  rezerwowaniem 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi związane z  funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone 
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynaj-
mowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recep-
cyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej 

pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowa-
dzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat 
od  pasażerów i  użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu 
płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty 
i  konwojowania na  terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony 
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych 
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użyt-
kownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotni-
ska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parko-
wania sprzętu i  pojazdów służących do  wykonywania czynności 
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania 
statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z  wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu 
wraz z  taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udo-
stępnianie urządzeń do  zasilania statków powietrznych w  energię 
elektryczną, akcje ratunkowe, holowanie i  ratownictwo związane 
z  działalnością lotnisk, Usługi związane z  liniami kolejowymi, Usługi 
transferów kolejowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach 
i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie parkowania przy dworcach 
i  stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dwor-
cach i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie udzielania informacji 
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eks-
kluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane 
z  biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie 
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwa-
cji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Plano-
wanie i  rezerwowanie podróży koleją, Usługi w  zakresie pierwszeń-
stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla 
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem tabo-
ru kolejowego, Pośrednictwo w  czarterowaniu pociągów, Rezerwo-
wanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejo-
wy, Doradztwo w  zakresie transportu kolejowego, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży kole-
ją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjono-
waniem dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów 
i  przewoźników w  postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubranio-
wych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: prze-
chowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla 
uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użyt-
kowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania 
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie 
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kole-
jowego, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działal-
nością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i  projektowanie 
obiektów budowlanych i  infrastruktury, Planowanie i  projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców 
i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi ga-
stronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i sta-
cjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone w  pociągach, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hote-
lach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hote-
lowego, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług .

(111) 348726 (220) 2021 05 17 (210) 528958
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOlIDaRITy TRansPORT hUB POlanD
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konser-
wacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, ser-
wisowanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków powietrznych, 
serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usłu-
gach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lot-
niczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usługach napraw-
czych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczą-
ce transportu kolejowego, serwisowanie urządzeń kolejowych, serwi-
sowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów 
kolejowych, serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych, 
Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej, 
Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, 
lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi napraw-
cze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie 
informacji o  usługach naprawczych w  branży kolejowej, Usługi bu-
dowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządza-
nie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w  zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotni-
skowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejo-
wych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projekta-
mi na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, 
Zarządzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy 
dworców i stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia projektów budowlanych, sprzątanie bu-
dynków, sprzątanie lotnisk, sprzątanie dworców i  stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, 
Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków po-
wietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów 
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotnisko-
wej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów kolejowych, 
Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojaz-
dów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków, 
Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, 
Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów kolejo-
wych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojaz-
dów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych 
na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali 
cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i napra-
wa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport 
powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny 
związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrz-
nego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Trans-
port kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, 
Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurier-
skie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi 
transferów lotniskowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komuni-
kacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lot-
niskiem, Obsługa bagażowa na  lotniskach, Obsługa naziemna towa-
rów na  lotniskach, Usługi w  zakresie parkowania na  lotniskach, 
Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi 
w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Re-
zerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych 

stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów 
lotniczych, biletów kolejowych i  na  inne środki transportu, Usługi 
związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, skła-
dowanie paliw lotniczych, ładowanie frachtu lotniczego, Usługi prio-
rytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże 
lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usłu-
gi w  zakresie pierwszeństwa wejścia na  pokład, odprawy, miejsc 
do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usłu-
gi w  zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie 
statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, 
Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrz-
nych, Wynajem części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojaz-
dów i  urządzeń do  transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie sa-
mochodów, Pośrednictwo w  wypożyczaniu środków transportu, 
Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo 
w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części 
do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów 
i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypoży-
czaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezer-
wacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transpor-
tu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi 
organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, 
Udzielanie informacji związanych z  planowaniem i  rezerwowaniem 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi związane z  funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone 
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynaj-
mowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recep-
cyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej 
pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowa-
dzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat 
od  pasażerów i  użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu 
płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty 
i  konwojowania na  terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony 
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych 
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użyt-
kownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotni-
ska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parko-
wania sprzętu i  pojazdów służących do  wykonywania czynności 
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania 
statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z  wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu 
wraz z  taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udo-
stępnianie urządzeń do  zasilania statków powietrznych w  energię 
elektryczną, akcje ratunkowe, holowanie i  ratownictwo związane 
z  działalnością lotnisk, Usługi związane z  liniami kolejowymi, Usługi 
transferów kolejowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów 
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach 
i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie parkowania przy dworcach 
i  stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dwor-
cach i  stacjach kolejowych, Usługi w  zakresie udzielania informacji 
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eks-
kluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane 
z  biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie 
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwa-
cji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Plano-
wanie i  rezerwowanie podróży koleją, Usługi w  zakresie pierwszeń-
stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla 
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem tabo-
ru kolejowego, Pośrednictwo w  czarterowaniu pociągów, Rezerwo-
wanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejo-
wy, Doradztwo w  zakresie transportu kolejowego, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży kole-
ją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjono-
waniem dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów 
i  przewoźników w  postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubranio-
wych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: prze-
chowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla 
uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użyt-
kowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania 
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie 
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kole-
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jowego, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działal-
nością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i  projektowanie 
obiektów budowlanych i  infrastruktury, Planowanie i  projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców 
i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi ga-
stronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i sta-
cjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone w  pociągach, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hote-
lach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hote-
lowego, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług .

(111) 348727 (220) 2021 05 17 (210) 528959
(151) 2021 11 15 (441) 2021 07 19
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .11, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwa-
cyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, serwiso-
wanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków powietrznych, serwi-
sowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o  usługach 
serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze wyposażenia 
lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży lotni-
czej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowe-
go, serwisowanie urządzeń kolejowych, serwisowanie pociągów, loko-
motyw, wagonów i  innych pojazdów kolejowych, serwisowanie 
wyposażenia dworców i  stacji kolejowych, Dostarczanie informacji 
o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń 
kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych 
pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców 
i  stacji kolejowych, Dostarczanie informacji o  usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, 
Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie pro-
jektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy instalacji dla lotnisk, 
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiek-
tów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projekta-
mi na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy infrastruktury kolejowej, 
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy dwor-
ców i stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizo-
wania i  prowadzenia projektów budowlanych, sprzątanie budynków, 
sprzątanie lotnisk, sprzątanie dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie, 
Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie 
statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, 
Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lot-

nisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie ele-
mentów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i  innych pojazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie 
budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie statków powietrznych, My-
cie wnętrza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-
nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomo-
tyw, wagonów i  innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, termi-
nali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instala-
cja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny baga-
żu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport 
naziemny związany z  działalnością lotnisk, Organizowanie transportu 
powietrznego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy 
osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi ku-
rierskie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu 
związane z  transportem i  magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-
tu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transfe-
rów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach, 
Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej 
dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa ba-
gażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi 
w zakresie parkowania na  lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych 
przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lot-
nictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli 
bezpieczeństwa], Usługi w  zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lo-
unge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Or-
ganizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i  na  inne środki 
transportu, Usługi związane z  biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów 
lotniczych, składowanie paliw lotniczych, ładowanie frachtu lotniczego, 
Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, 
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podró-
że lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usłu-
gi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i  rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi 
w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków 
powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowa-
nie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem 
części do  statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i  urządzeń 
do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo w czartero-
waniu statków powietrznych, Pośrednictwo w  wynajmie statków po-
wietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części do statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu dro-
gą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwo-
wanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na  transport po-
wietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, 
Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Do-
radztwo w zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z  funkcjonowaniem 
portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników lotni-
czych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, 
standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, 
spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, 
pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi 
wynajmu płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochro-
ny osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lot-
niska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkowni-
kom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla za-
opatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu 
i  pojazdów służących do  wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do  odladzania statków powietrz-
nych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wy-
posażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Udo-
stępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania 
statków powietrznych w energię elektryczną, akcje ratunkowe, holowa-
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nie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z linia-
mi kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na  dworcach i  stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy 
dworcach i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy 
dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji 
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z bile-
tami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie frachtu 
kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży 
koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezer-
wowanie podróży koleją, Usługi w  zakresie pierwszeństwa wejścia 
na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżu-
jących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, 
Pośrednictwo w  czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu 
kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w za-
kresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji związanych z pla-
nowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z  funkcjonowaniem dworców i  stacji 
kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: 
usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi 
bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, 
prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania 
opłat od pasażerów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi 
asysty i  konwojowania na  terenie dworców i  stacji kolejowych, Udo-
stępnianie miejsc postojowych i  dróg dojazdowych dworców i  stacji 
kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom 
i użytkownikom taboru kolejowego, akcje ratunkowe, holowanie i ra-
townictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Pla-
nowanie i  projektowanie obiektów budowlanych i  infrastruktury, 
Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowa-
nie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury ko-
lejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Pro-
jektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Ob-
sługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transpor-
tem (catering), Usługi gastronomiczne na  lotnisku, Usługi gastrono-
miczne na  dworcach i  stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne 
świadczone w  pociągach, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwatero-
wanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, Organizo-
wanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezer-
wacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na  im-
prezy i  tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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(510), (511) 16 Publikacje, gazety, Czasopisma, Druki, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, Czasopi-
sma dla pasażerów linii lotniczych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 18 
skóra i  imitacje skóry, wyroby z  tych materiałów, nie  ujęte w  innych 
klasach, Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 
Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, ad-
ministrowanie programami dla osób podróżujących drogą powietrzną, 
administrowanie programami dla osób podróżujących koleją, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi administrowania 
lotniskami, Usługi zarządzania lotniskami, Zarządzanie liniami lotniczy-
mi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Rekrutacja personelu linii 
lotniczych, Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekruta-
cja naziemnego personelu linii lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz operatorów węzłów kolejowych, 
dworców kolejowych lub stacji kolejowych, Usługi administrowania wę-
złami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Usłu-
gi zarządzania infrastrukturą kolejową, węzłami kolejowymi, dworcami 
kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Zarządzanie biznesowe infrastruk-
turą kolejową, węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub stacjami 
kolejowymi, Rekrutacja personelu kolei, Rekrutacja pokładowego per-
sonelu kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi napraw-
cze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, serwisowanie urządzeń lotniczych, serwisowanie statków 
powietrznych, serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie infor-
macji o  usługach serwisowych w  branży lotniczej, Usługi naprawcze 
urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi 
naprawcze wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze doty-
czące transportu kolejowego, serwisowanie urządzeń kolejowych, ser-
wisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych pojazdów 
kolejowych, serwisowanie wyposażenia dworców i  stacji kolejowych, 
Dostarczanie informacji o  usługach serwisowych w  branży kolejowej, 
Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, 
lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze 
wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane, 
Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projekta-
mi budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w  zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infra-
struktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych 
i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia pro-
jektów budowlanych, sprzątanie budynków, sprzątanie lotnisk, sprząta-
nie dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budynków, 
Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie statków powietrznych, 
Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie elementów 
infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kole-
jowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów 
kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i in-
nych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków po-
wietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów 
kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i  innych 
pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów starto-
wych na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termi-
nali cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i na-
prawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport 
powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny zwią-
zany z  działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Transport ko-
lejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport 
kolejowy towarów, Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurierskie, Kolejo-



50 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2022

we usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi 
lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów lotni-
skowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na  lotniskach, Usługi 
odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla 
pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa baga-
żowa na  lotniskach, Obsługa naziemna towarów na  lotniskach, Usługi 
w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych 
przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lot-
nictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli 
bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lo-
unge [ekskluzywnych stref] na  lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, 
Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki 
transportu, Usługi związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów 
lotniczych, składowanie paliw lotniczych, ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotni-
czego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej 
podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczy-
mi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc 
do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi 
w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków 
powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowa-
nie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem 
części do  statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i  urządzeń 
do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo w czartero-
waniu statków powietrznych, Pośrednictwo w  wynajmie statków po-
wietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części do statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu dro-
gą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwo-
wanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na  transport po-
wietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, 
Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Do-
radztwo w zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z  funkcjonowaniem 
portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników lot-
niczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojaz-
dów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi par-
kingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, 
celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasa-
żerów, pobierania opłat od  pasażerów i  użytkowników portów lotni-
czych, usługi wynajmu płyty postojowej i  parkowania samolotów 
w hangarach, usługi asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wy-
najmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska 
przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie 
miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych 
do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odpra-
wy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, 
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię 
elektryczną, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z dzia-
łalnością lotnisk, Usługi związane z  liniami kolejowymi, Usługi transfe-
rów kolejowych, Usługi związane z  odprawą pasażerów na  dworcach 
i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w  zakresie parkowania przy dworcach i  stacjach kolejo-
wych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w  zakresie udzielania informacji na  kolei, Rezerwacja 
i  organizowanie wstępu do  salonów lounge [ekskluzywnych stref] 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kolejowy-
mi, Rezerwacja biletów kolejowych, ładowanie frachtu kolejowego, 
Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, 
Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie 
podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, od-
prawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących koleją, 
Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo 
w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Re-
zerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transpor-
tu kolejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezer-

wowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
związane z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczone 
na  rzecz pasażerów i  przewoźników w  postaci: usług wynajmowania 
wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, sza-
fek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, 
usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów 
dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od  pasażerów 
i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowa-
nia na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc posto-
jowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie 
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejo-
wego, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalno-
ścią kolei, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi edukacyjne, Usługi rozrywko-
we, Usługi sportowe, Organizowanie imprez rozrywkowych, Zawodowe 
szkolenia związane z lotniskami, Instruktaż lotniczy, Organizowanie po-
kazów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Organizowa-
nie i prowadzenie widowisk lotniczych, Zawodowe szkolenia związane 
z koleją, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i infrastruktury, 
Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie 
i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejo-
wej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projekto-
wanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie kon-
strukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), Usługi gastronomiczne na  lotnisku, Usługi gastronomiczne 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone 
w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i  napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur 
zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania 
w  hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w zakresie ochrony lot-
nisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, Kon-
trola bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Kontrole bezpieczeń-
stwa bagażu dla linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii 
lotniczych, Usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, Usługi 
prześwietlania bagażu na lotniskach, Usługi w zakresie ochrony dworców 
i stacji kolejowych, Usługi w zakresie ochrony infrastruktury kolejowej, 
Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów kolei, Kontrola bezpieczeń-
stwa osób i bagażu na dworcach i stacjach kolejowych oraz w pociągach, 
Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu za-
spokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 348729 (220) 2021 05 24 (210) 529236
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturell WITaMIna D dla dzieci
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty, niebieski
(531) 02 .05 .01, 02 .05 .02, 02 .05 .23, 05 .07 .08, 04 .05 .05, 26 .15 .09, 
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24 .17 .20, 19 .13 .21, 01 .03 .02, 05 .05 .20, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i  lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 348730 (220) 2021 05 24 (210) 529241
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do  nosa 
oraz do gardła .

(111) 348731 (220) 2021 05 24 (210) 529244
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin

(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12, 24 .17 .02, 19 .03 .01, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do  nosa 
oraz do gardła .

(111) 348732 (220) 2021 05 24 (210) 529246
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin
(540) 

(591) granatowy, biały, żółty
(531) 19 .03 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 24 .17 .02, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do  nosa 
oraz do gardła .

(111) 348733 (220) 2018 04 19 (210) 485086
(151) 2021 11 18 (441) 2018 07 09
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowny)
(540) Contril Mini
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(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 opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
cych będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nie-
lecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do  higieny osobistej, Olejki eteryczne, Wszystkie wyżej 
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do sto-
sowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziaływu-
jących na włosy i skórę głowy, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmety-
ki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
Wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem produktów prze-
znaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy 
i/lub oddziaływujących na włosy i skórę głowy, 10 Wyroby medycz-
ne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, ar-
tykuły 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 rehabili-
tacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry że-
lowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów .

(111) 348734 (220) 2020 01 27 (210) 509475
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Intercontinental great Brands llC, east hanover (Us)
(540) (znak słowny)
(540) WIĘCeJ ZaUFanIa, WIĘCeJ DO ODKRyCIa
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, produkty zbożowe, płatki śniada-
niowe, chleb, suchary, słodkie ciasteczka, słone i wytrawne ciastecz-
ka, krakersy, ciastka, wafelki, batony zbożowe, gofry, ciasta, wypieki, 
bułka tarta, ciasto na  wypieki, ciasto na  ciasteczka, wyroby cukier-
nicze, lody spożywcze, mianowicie lody i wyroby z lodów, mrożone 
wyroby piekarnicze, wypieki i  desery, wyroby piekarnicze, wypieki 
i desery chłodzone .

(111) 348735 (220) 2020 03 20 (210) 511704
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aMBRa BIanCa
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i  systema-
tyzacja danych do  komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-

macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w  komputerowych bazach danych, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych 
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowa-
nie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej do-
tyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budow-
lanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ścien-
nych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .

(111) 348736 (220) 2020 10 15 (210) 519505
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 19
(732) KlaCZKOWsKa anna, Pruszcz gdański (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CUDanKI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statu-
etki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 24 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, mate-
riały do filtrowania z tekstylnych materiałów, 25 nakrycia głowy, obu-
wie, odzież, 28 artykuły i  sprzęt sportowy, gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek .

(111) 348737 (220) 2020 11 05 (210) 520414
(151) 2021 11 19 (441) 2020 12 14
(732) asseCO POlanD sPÓłKa aKCyJna, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) promak
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finanso-
wych, programy komputerowe do  obsługi uczestników rynku 
kapitałowego i  transakcji na  rynku kapitałowym, programy kom-
puterowe do  przeprowadzania i  zarządzania inwestycjami kapita-
łowymi, programy komputerowe do  administrowania aktywami 
finansowymi, programy komputerowe do  zarządzania biurem ma-
klerskim, programy komputerowe do  zarządzania funduszami in-
westycyjnymi, programy komputerowe wspomagające zarządzanie 
instrumentami finansowymi, programy komputerowe do  analizy 
danych finansowych, programy komputerowe do analizy transakcji 
na  rynku kapitałowym, programy komputerowe do  obsługi usług 
finansowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie 
usług finansowych, programy komputerowe do obsługi usług ban-
kowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie usług 
bankowych, programy komputerowe do obsługi usług maklerskich, 
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług makler-
skich, mobilne aplikacje dotyczące spraw finansowych, mobilne 
aplikacje do  obsługi uczestników rynku kapitałowego i  transakcji 
na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do przeprowadzania i za-
rządzania inwestycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do admini-
strowania aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządzania 
biurem maklerskim, mobilne aplikacje do  zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomagające zarządzanie in-
strumentami finansowymi, mobilne aplikacje do  analizy danych 
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na rynku kapi-
tałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finansowych, mobilne 
aplikacje wspomagające świadczenie usług finansowych, mobilne 
aplikacje do obsługi usług bankowych, mobilne aplikacje wspoma-
gające świadczenie usług bankowych, mobilne aplikacje do obsługi 
usług maklerskich, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie 
usług maklerskich, żaden z powyższych towarów nie dotyczy sprzę-
tu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania 
personelem, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi makler-
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skie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi 
pośrednictwa w  zakresie usług bankowych, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie usług 
maklerskich, usługi pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, do-
radztwo w zakresie usług bankowych, doradztwo w zakresie usług 
finansowych, doradztwo w  zakresie usług maklerskich, doradztwo 
w  zakresie usług inwestycyjnych, doradztwo w  zakresie usług fun-
duszy inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, informacja 
o  usługach finansowych, informacja o  usługach maklerskich, infor-
macja o  usługach inwestycyjnych, informacja o  usługach funduszy 
inwestycyjnych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, 
analizy danych finansowych, analizy w  zakresie inwestycji, analizy 
komputerowe informacji giełdowej, wyceny i  analizy finansowe, 
analizy inwestycji finansowych i  badania w  zakresie papierów war-
tościowych, przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie in-
formacją finansową i  usługi analityczne, informacja o  powyższych 
usługach, żadna z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarzą-
dzania personelem ani oprogramowania do  zarządzania persone-
lem, 42 platformy sztucznej inteligencji oferowane jako oprogramo-
wanie w  formie usługi [saas] do  wspierania rynków kapitałowych 
lub dokonywania inwestycji kapitałowych lub świadczenia usług 
finansowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące opro-
gramowanie do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji 
na rynku kapitałowym, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmu-
jące oprogramowanie do przeprowadzania i zarządzania inwestycja-
mi kapitałowymi, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie do świadczenia usług finansowych, oprogramowa-
nie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do świadczenia 
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, oprogramowa-
nie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do administro-
wania aktywami finansowymi, oprogramowanie jako usługa [saas] 
obejmujące oprogramowanie do  zarządzania biurem maklerskim, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie 
do  zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako 
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie wspomagające zarzą-
dzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie jako usługa 
[saas] obejmujące oprogramowanie do analizy danych finansowych, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowa-
nie do  analizy transakcji na  rynku kapitałowym, oprogramowanie 
jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do  obsługi usług 
finansowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie wspomagające świadczenie usług finansowych, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie 
do  obsługi usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [saas] 
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie usług 
bankowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące opro-
gramowanie do  obsługi usług maklerskich, oprogramowanie jako 
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie wspomagające świad-
czenie usług maklerskich, informacja o powyższych usługach, żadna 
z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem 
ani oprogramowania do zarządzania personelem .

(111) 348738 (220) 2020 11 05 (210) 520415
(151) 2021 11 19 (441) 2020 12 14
(732) asseCO POlanD sPÓłKa aKCyJna, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMaK
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finanso-
wych, programy komputerowe do  obsługi uczestników rynku 
kapitałowego i  transakcji na  rynku kapitałowym, programy kom-
puterowe do  przeprowadzania i  zarządzania inwestycjami kapita-
łowymi, programy komputerowe do  administrowania aktywami 
finansowymi, programy komputerowe do  zarządzania biurem ma-
klerskim, programy komputerowe do  zarządzania funduszami in-
westycyjnymi, programy komputerowe wspomagające zarządzanie 

instrumentami finansowymi, programy komputerowe do  analizy 
danych finansowych, programy komputerowe do analizy transakcji 
na  rynku kapitałowym, programy komputerowe do  obsługi usług 
finansowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie 
usług finansowych, programy komputerowe do obsługi usług ban-
kowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie usług 
bankowych, programy komputerowe do obsługi usług maklerskich, 
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług makler-
skich, mobilne aplikacje dotyczące spraw finansowych, mobilne 
aplikacje do  obsługi uczestników rynku kapitałowego i  transakcji 
na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do przeprowadzania i za-
rządzania inwestycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do admini-
strowania aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządzania 
biurem maklerskim, mobilne aplikacje do  zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomagające zarządzanie in-
strumentami finansowymi, mobilne aplikacje do  analizy danych 
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na rynku kapi-
tałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finansowych, mobilne 
aplikacje wspomagające świadczenie usług finansowych, mobilne 
aplikacje do obsługi usług bankowych, mobilne aplikacje wspoma-
gające świadczenie usług bankowych, mobilne aplikacje do obsługi 
usług maklerskich, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie 
usług maklerskich, żaden z powyższych towarów nie dotyczy sprzę-
tu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania 
personelem, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi makler-
skie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi 
pośrednictwa w  zakresie usług bankowych, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie usług 
maklerskich, usługi pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, do-
radztwo w zakresie usług bankowych, doradztwo w zakresie usług 
finansowych, doradztwo w  zakresie usług maklerskich, doradztwo 
w  zakresie usług inwestycyjnych, doradztwo w  zakresie usług fun-
duszy inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, informacja 
o  usługach finansowych, informacja o  usługach maklerskich, infor-
macja o  usługach inwestycyjnych, informacja o  usługach funduszy 
inwestycyjnych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, 
analizy danych finansowych, analizy w  zakresie inwestycji, analizy 
komputerowe informacji giełdowej, wyceny i  analizy finansowe, 
analizy inwestycji finansowych i  badania w  zakresie papierów war-
tościowych, przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie in-
formacją finansową i  usługi analityczne, informacja o  powyższych 
usługach, żadna z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarzą-
dzania personelem ani oprogramowania do  zarządzania persone-
lem, 42 platformy sztucznej inteligencji oferowane jako oprogramo-
wanie w  formie usługi [saas] do  wspierania rynków kapitałowych 
lub dokonywania inwestycji kapitałowych lub świadczenia usług 
finansowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące opro-
gramowanie do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji 
na rynku kapitałowym, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmu-
jące oprogramowanie do przeprowadzania i zarządzania inwestycja-
mi kapitałowymi, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie do świadczenia usług finansowych, oprogramowa-
nie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do świadczenia 
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, oprogramowa-
nie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do administro-
wania aktywami finansowymi, oprogramowanie jako usługa [saas] 
obejmujące oprogramowanie do  zarządzania biurem maklerskim, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie 
do  zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako 
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie wspomagające zarzą-
dzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie jako usługa 
[saas] obejmujące oprogramowanie do analizy danych finansowych, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowa-
nie do  analizy transakcji na  rynku kapitałowym, oprogramowanie 
jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do  obsługi usług 
finansowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące 
oprogramowanie wspomagające świadczenie usług finansowych, 
oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące oprogramowanie 
do  obsługi usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [saas] 
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie usług 
bankowych, oprogramowanie jako usługa [saas] obejmujące opro-
gramowanie do  obsługi usług maklerskich, oprogramowanie jako 
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie wspomagające świad-
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czenie usług maklerskich, informacja o powyższych usługach, żadna 
z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem 
ani oprogramowania do zarządzania personelem .

(111) 348739 (220) 2021 07 07 (210) 531248
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eVeResT FInanse sPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIan leasIng
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 03 .07 .07, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenc-
kiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi 
finansowe, leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i  kredy-
tów, Usługi leasingowe, leasing konsumencki zwrotny .

(111) 348740 (220) 2021 07 07 (210) 531253
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eVeResT FInanse sPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIan
(540) 

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .07 .07, 03 .07 .24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodar-
czych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Po-
średnictwo w  nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie promocji, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie usług ubezpiecze-
niowych w  imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie usług leasingowych w imieniu 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenc-
kiego zwrotnego, Pośrednictwo w  nabywaniu usług leasingowych, 
Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrot-
nego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi fi-
nansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo kredytowe, 
leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi doradcze, konsul-
tacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkolenio-
we w zakresie finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń .

(111) 348741 (220) 2021 07 12 (210) 531446
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 09
(732) sOyMaX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) algen-TeCh
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 

Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, Przynęta, 
niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwie-
rząt, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla kurcza-
ków, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt 
[inne niż do  celów medycznych], artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Pasze 
zbożowe dla zwierząt .

(111) 348742 (220) 2021 07 13 (210) 531497
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KsIĄŻeK DaMIan, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dk DaMIan KsIĄŻeK
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .18
(510), (511) 35 Doradztwo i  informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradztwo księgowe 
w  zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  zakresie zwrotu podatku 
[rachunkowość], Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księ-
gowość administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowa-
nie kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachun-
kowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Porady związane 
z  przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i  wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie profesjonalnych bi-
lansów dla firm, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla 
przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, Rachunkowość, Rachunkowość 
komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Rachunkowość 
w zakresie zarządzania kosztami, skomputeryzowana rachunkowość, 
skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowane ustalanie wyso-
kości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finansowych, 
sporządzanie sprawozdań finansowych, Usługi doradcze dotyczące ra-
chunkowości handlowej, Usługi w zakresie procesów związanych z de-
klaracjami podatkowymi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Za-
rządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, 36 Doradcze 
usługi zarządzania finansowego, analizy danych finansowych, analizy 
finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, Doradztwo finanso-
we, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo i  analiza 
finansowa, Finansowe, Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące 
finansów, Przygotowywanie analiz finansowych, Dostarczanie infor-
macji związanych z  kontami finansowymi, Finansowe i  inwestycyjne 
usługi konsultacyjne, skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finan-
sowej, skomputeryzowane usługi w  zakresie informacji finansowej, 
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie rapor-
tów i analiz finansowych, Usługi doradcze dotyczące finansowania jed-
nostek gospodarczych [corporate finance], Usługi doradcze finansowo-
-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi 
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi informacji finansowej, 
Usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, Usługi kon-
sultingu finansowego, Usługi w  zakresie badań i  analiz finansowych, 
Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne .

(111) 348743 (220) 2021 07 14 (210) 531518
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
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(732) PhUP gnIeZnO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ hURTOWnIa sPÓłKa KOManDyTOWa, 
gniezno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leOPOlD sTaW
(510), (511) 29 Ryby, ryby konserwowe, ryby nieżywe, rybne potrawy, 
sardynki, skorupiaki nieżywe, ryby solone, śledzie, tuńczyk, żywność 
przygotowywana z  ryb, filety rybne, przeciery rybne, anchois, ho-
mary nieżywe, kawior, konserwy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
różowe [nieżywe], langusty [nieżywe], łosoś, małże jadalne nieżywe, 
małże [mięczaki] nieżywe, ostrygi nieżywe, raki nieżywe .

(111) 348744 (220) 2021 07 19 (210) 531704
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) PTaK WaRsaW eXPO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nadarzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio expo warsaw
(540) 

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 02 .09 .04, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Reklama, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów w  zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, Rozprowadzanie próbek dla celów reklamo-
wych, Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlowych i  re-
klamowych, Pokaz towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży, w tym sprzedaży komisowej, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, Prezentowanie produktów w mediach dla detalicznego 
i hurtowego handlu .

(111) 348745 (220) 2021 07 20 (210) 531763
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) CReDIT agRICOle BanK POlsKa sPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) rzeka korzyści Credit agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i  optyczne nośniki 
danych z  nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetycz-
ne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i nieko-
dowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym 
lub mikroprocesorem, urządzenia do  transmisji i  przetwarzania 
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo 
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie 
komputerowe do  pobrania z  Internetu do  obsługi transakcji i  ope-
racji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, elektroniczne bazy danych, elektroniczne tablice ogłoszeń, 35 
Reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, 
nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów 
w  formie programów lojalnościowych, Kompilacja i  systematyza-
cja informacji w  komputerowe bazy danych, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie 
bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy 
kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem 
usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektro-
niczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi 
bankowości osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe, analizy 
finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje 
kapitałowe, lokaty kapitałów i  doradztwo w  tym zakresie, usługi 
finansowych baz danych, obsługa kredytów i  pożyczek ratalnych, 
obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek i  kredytów, emi-

sja kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo finan-
sowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elek-
troniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, Informacja 
o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 Udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego 
rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości 
internetowych], zapewnianie dostępu do  blogów internetowych, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu 
do  internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i  forów interne-
towych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cy-
frowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne 
przesyłanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji 
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intra-
net i  extranet, transmisja treści generowanych przez użytkownika 
za  pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do  baz danych i  do  Internetu, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za  pośrednictwem platform i  portali internetowych, 
usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu 
danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednic-
twem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za  pośrednic-
twem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów 
internetowych .

(111) 348746 (220) 2021 07 20 (210) 531768
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) JanCZaK PaTRyCJa KeRaBIKe-MyJnIe ROWeROWe, 
niedrzwica Duża (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kerabike MyJnIe ROWeROWe
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Maszyny do  mycia ciśnieniowego, Zrobotyzowane in-
stalacje do mycia pojazdów, Zrobotyzowane pralki przemysłowe, In-
stalacje do automatycznego mycia pojazdów, 37 Mycie, Mycie pojaz-
dów, Mycie pojazdów mechanicznych, Usługi mycia ciśnieniowego: 
wypożyczanie maszyn do  czyszczenia, wynajem sprzętu do  mycia 
i czyszczenia .

(111) 348747 (220) 2021 07 22 (210) 531869
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) PaCZKOWsKI PRZeMysłaW lInTelI, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lInTelI
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .12, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia do  ładowania akumulatorów, ładowarki 
do  ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, łado-
warki do  ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej, w  tym poprzez Internet, następujących towarów: 
silników elektrycznych i części zamiennych do tych silników, turbin 
wiatrowych, stacji transformatorowych i transformatorowo-rozdziel-
czych oraz osprzętu do nich, urządzeń do ładowania akumulatorów, 
ładowarek do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, 
ładowarek do  ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, 



56 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2022

stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, akumulatorów i baterii 
akumulatorów, urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarza-
nia energii elektrycznej, urządzeń i  instalacji do wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z  elektrowni wiatrowej, inwerterów elektrycznych, 
37 Usługi w  zakresie budowy, montażu, naprawy i  serwisowania: 
stacji transformatorowych i  transformatorowo-rozdzielczych, elek-
trowni wiatrowych i  fotowoltaicznych, fotowoltaicznych urządzeń 
i  instalacji do  wytwarzania energii elektrycznej, stacji ładowania 
do pojazdów elektrycznych, nadzór budowlany w miejscu budowy 
inwestycji energetycznych i  elektrowni wiatrowych i  fotowoltaicz-
nych, 42 Usługi projektowania technicznego w zakresie: elektroener-
getyki, stacji transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych, 
linii energetycznych i instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz 
światłowodowych, elektrowni wiatrowych i  fotowoltaicznych, foto-
woltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycz-
nej, ładowarek do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych 
i stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych .

(111) 348748 (220) 2021 07 22 (210) 531871
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 16
(732) MeseK MałgORZaTa neKMa alaRM sysTeM, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) unv
(510), (511) 9 Urządzenia do  przetwarzania danych, sprzęt peryfe-
ryjny do  komputerów, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, Urządzenia do rozpoznawania twarzy, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Drogowe 
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, apa-
ratura do  komunikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia 
monitorujące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowi-
dy, Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samochodowe, 
Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, Chipy [układy scalo-
ne], ekrany wideo, alarmy, elektryczne instalacje przeciwwłamanio-
we, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, 
Przyciski do dzwonków, Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Ba-
terie słoneczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 41 
Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żą-
danie, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elek-
tronicznych, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, Organizowanie 
loterii, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udzia-
łem osób, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, 
szkolenia komputerowe, szkolenia pracowników w zakresie użytko-
wania sprzętu elektronicznego, szkolenia w dziedzinie oprogramo-
wania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, 
szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia 
w  zakresie przetwarzania danych, szkolenia z  obsługi systemów 
skomputeryzowanych, Tłumaczenia, Usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi konsulta-
cyjne związane ze szkoleniami pracowników, Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie  do  pobrania], Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie 
symulatorów szkoleniowych .

(111) 348749 (220) 2021 07 27 (210) 531979
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) KOZłOWsKa IlOna, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dezynpol

(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 01 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi i artykułami do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami i artykułami do tępienia szkodników, 37 De-
zynfekcja, Zwalczanie szkodników i  dezynfekcja, Deratyzacja, nisz-
czenie szkodników, eliminowanie robactwa [inne niż w rolnictwie] .

(111) 348750 (220) 2021 07 27 (210) 531996
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) ChROsTeK MaRZena, Truskaw (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaBRyKa MIsTRZÓW BIKe 13
(540) 

(591) brązowy, czarny, żółty, biały
(531) 18 .01 .07, 18 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, 
Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, na-
uka jazdy na motocyklu .

(111) 348751 (220) 2021 07 30 (210) 532177
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) hanUs JeRZy MUlTICOOP, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vividi
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, niebieski
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 11 aparaty do sterylizacji, autoklawy do sterylizacji, Ko-
mory jonizacyjne, Komory służące do odkażania, sterylizatory, Urzą-
dzenia do dezynfekcji, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odka-
żania, Urządzenia do sterylizacji, Urządzenia sterylizujące .

(111) 348752 (220) 2021 07 30 (210) 532181
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) sZCZeŚnIeWsKa KaTaRZyna CenTRUM eDUKaCJI 
MOnTessORI, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum edukacji Montessori love of teaching
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 02 .09 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane ma-
teriały edukacyjne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane 
materiały w  zakresie kursów korespondencyjnych, Materiały druko-
wane, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane instrukcje 
dotyczące metod nauczania, lekcje drukowane, Publikacje drukowa-
ne, Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Książki 
z  grafiką, Książki z  obrazkami, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Tablicz-
ki do pisania dla dzieci, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty do ćwiczeń, Bloczki 
do  notowania, Książki z  zadaniami dla dzieci, Książki do  dyktand, 28 
artykuły do zabawy dla dzieci, aparatura do zabawy w pomieszczeniu 
dla dzieci, Klocki do zabawy, Klocki do łączenia [zabawki], Klocki do bu-
dowy [zabawki], Klocki do  zabawy, które można wzajemnie łączyć, 
Zabawki edukacyjne, 41 elektroniczna publikacja tekstów i  druków, 
innych niż reklamowe, w  Internecie, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyj-
nych, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i  spraw socjalnych, Publikowanie drukowanych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Badania edukacyjne, Bu-
dowanie zespołu (edukacja), analizowanie wyników testów i  danych 
edukacyjnych dla osób trzecich, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), edukacja, edukacja [nauczanie], edukacja 
przedszkolna, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za po-
mocą Internetu czy ekstranetów, edukacyjne usługi doradcze, Informa-
cja o edukacji, nauczanie i szkolenia, 43 Żłobki dla dzieci .

(111) 348753 (220) 2021 08 02 (210) 532258
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) hOŚCIłOWICZ aleKsanDRa hOsChKO, Ogrodniczki (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 .03 .01, 02 .01 .01, 04 .05 .03, 04 .05 .21, 02 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  parasolami 
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży i  dodatków odzieżo-
wych, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej obuwia, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej toreb i  walizek, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej biżuterii, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej nakryć głowy, Usługi 
w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów futrzarskich, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pa-
rasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami .

(111) 348754 (220) 2021 08 09 (210) 532508
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) JanKOWIaK henRyK, Malbork (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) arches
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 35 Usługi w  zakresie 
księgowości i rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych .

(111) 348755 (220) 2021 08 01 (210) 532216
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) InTU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) InTU
(510), (511) 41 nauczanie praktyk medytacyjnych, Trening medy-
tacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Trening koncentracji 
i  medytacji, Tworzenie materiałów edukacyjnych z  zakresu medy-
tacji, Prowadzenie szkoleń z  zakresu medytacji, Publikacja tekstów 
z  zakresu medytacji, Organizacja szkoleń z  zakresu medytacji, Tre-
ning rozwoju osobistego, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
z zakresu medytacji [nie do pobrania], Produkcja nagrań audio i vi-
deo z zakresu medytacji, Zapewnienie kursów szkoleniowych online 
z zakresu medytacji, Udostępnianie online treści nagrań audio z za-
kresu medytacji [nie  do  pobrania], 44 Usługi w  zakresie medytacji, 
Usługi medytacji będące usługami medycyny alternatywnej, Usługi 
na rzecz zdrowia, Usługi medytacji online, Usługi informacyjne onli-
ne o medytacji (medycynie alternatywnej), Usługi medytacji online 
przez aplikacje mobilne i strony internetowe, Zdalna pomoc medycz-
na, Usługi doradcze w zakresie zdrowia .

(111) 348756 (220) 2021 06 17 (210) 530407
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) MasFROsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ziębice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MasFROsT
(540) 

(591) granatowy, jasnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Mięso, ekstrakty mięsne, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Wyroby z mięsa, Wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, Drób, 
Dziczyzna, Ryby, Zupy, sosy mięsne, Tłuszcze jadalne, Oleje, Marga-
ryna, nabiał, Mleko i wyroby z mleka, sery, Jaja, galaretki, Konfitury, 
Dżemy, Koncentraty do  sporządzania zup, Koncentraty obiadowe, 
gotowe sałatki owocowe i  warzywne, gotowe sałatki jarzynowe, 
sałatki rybno-warzywne, Wyroby kulinarne na  bazie mięsa gotowe 
do spożycia, Produkty z ziemniaków, Chipsy, chrupki i płatki ziemnia-
czane, Frytki, Owoce, warzywa i grzyby przetworzone, konserwowa-
ne oraz suszone, Wyroby kulinarne gotowe do  spożycia, Wszystkie 
wymienione produkty również w  postaci mrożonej, 30 Kawa i  na-
miastki kawy-preparaty roślinne zastępujące kawę, herbata, Kakao, 
Wyroby zbożowe, Mąki, Kasze, Ryż, soja, Płatki zbożowe, Makarony, 
Przetwory młynarskie, Pieczywo, Miody, Cukry i wyroby cukiernicze, 
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Budynie, Czekolada, Cukierki, słodycze, 
Wafle, lody, Koncentraty deserowe, Dodatki do ciast, Przyprawy, sosy, 
Majonezy, Musztarda, sól, Ocet, Drożdże, Pizza, 31 Produkty rolnicze, 
ogrodowe i  leśne, Świeże rośliny, nasiona i  orzechy, grzyby, Bulwy, 
Świeże owoce i warzywa, 32 Wody źródlane, mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do przygo-
towywania napojów, napoje owocowe, soki, Piwo, 35 Usługi sprze-
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daży towarów spożywczych w  sklepach detalicznych, hurtowniach 
oraz za  pośrednictwem internetu (e-sklep), Organizowanie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, 39 Usługi w zakresie pakowania 
i dystrybucji towarów, Usługi transportowe i magazynowe .

(111) 348757 (220) 2021 07 01 (210) 531002
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIPIFORMa BeRgaMIa
(510), (511) 5 suplementy diety .

(111) 348758 (220) 2021 06 30 (210) 530965
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) BROWaR TUReK WOJCIeCh WIaTROWsKI I WsPÓlnIK 
sPÓłKa JaWna, Turek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Kaśka BROWaR RZeMIeŚlnICZy ROK ZałOŻenIa: 
2014 BROWaR TUReK
(540) 

(531) 03 .04 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 24 .09 .14, 05 .13 .25, 
25 .05 .02, 25 .07 .25
(510), (511) 32 Piwo .

(111) 348759 (220) 2021 07 05 (210) 531107
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) FaTTORIe Del DUCa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Modlniczka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaTTORIe Del DUCa
(540) 

(591) zielony, złoty, biały, czerwony
(531) 07 .01 .09, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .05 .01, 
26 .05 .09, 26 .05 .18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  mięsem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w  za-
kresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  jogurtami mrożonymi, 
43 Usługi kateringowe .

(111) 348760 (220) 2021 07 12 (210) 531451
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 09
(732) DĄBROWsKI łUKasZ, ROsZKOWsKI KRZysZTOF FIsZKa 
sPÓłKa CyWIlna, ełk (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 .11 .08, 29 .01 .06, 29 .01 .04
(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) 348761 (220) 2021 07 10 (210) 531380
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) KUBaCKI BaRTOsZ lIssa, leszno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lIssa
(540) 

(591) jasnoczerwony, czerwony, ciemnoszary, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracow-
ników, Usługi w  zakresie tymczasowego przydziału pracowników, 
Usługi rejestrowania pracowników, Usługi doradcze pośrednictwa 
pracy, Usługi w  zakresie przenoszenia pracowników, analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań wzglę-
dem tego pracownika, Wyszukiwanie miejsc pracy, leasing pracow-
niczy, Zarządzanie personelem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych rekrutacji pracowników .

(111) 348762 (220) 2021 07 13 (210) 531465
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 09
(732) PIZZeRIa-ResTaURaCJa Da aDaMO sPÓłKa JaWna 
a .DRaBIK,J .CIĄgWa, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adamo
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 13 .03 .07, 02 .01 .11, 08 .07 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, serwowanie jedzenia i napojów .
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(111) 348763 (220) 2021 06 26 (210) 530783
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) KUWał MaTeUsZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaJesTea natural high-Kombucha
(540) 

(591) zielony
(531) 02 .03 .01, 02 .03 .30, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .14, 26 .01 .15, 
26 .01 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów .

(111) 348764 (220) 2021 07 21 (210) 531785
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) IBeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) iBet
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane materiały 
metalowe, Markizy metalowe [materiały budowlane], Materiały me-
talowe na rusztowania budowlane, Metalowe materiały budowlane, 
Metalowe materiały budowlane w postaci płyt, Metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, Metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-karto-
nowe [materiały budowlane], Ogniotrwałe materiały z  metalu 
[materiały budowlane], Ogniotrwałe budowlane materiały metalo-
we, stalowe materiały budowlane, stropy [metalowe materiały bu-
dowlane], 19 Betonowe materiały budowlane, Bloczki budowlane 
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 mate-
riały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe materiały bu-
dowlane do  użytku przy poziomowaniu nawierzchni, niemetalowe 
materiały budowlane do  zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogro-
dzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], Płyta 
pilśniowa [materiały budowlane], Powłoki [materiały budowlane], si-
ding winylowy [materiały budowlane], słupy betonowe do  użytku 
jako materiały budowlane, szklane materiały budowlane, Tektura sło-
mowa [materiały budowlane], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z blacharskimi materiałami budowlanymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  blacharskimi materiałami budowlanymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budowlanymi materiałami 
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi 
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 sprze-
daży detalicznej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami bu-
dowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  metalowymi 
materiałami budowlanymi w postaci płyt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci płyt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  metalowymi materiałami 
budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami budow-
lanymi w postaci paneli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
talowymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z metalowymi materiałami i elementami 
budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z metalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstruk-
cyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi na-
rożnikami ochronnymi nakładanymi na  płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meta-
lowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi na płyty gipsowo-kar-
tonowe [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  ogniotrwałymi materiałami z  metalu [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami 
z  metalu [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ogniotrwałymi budowlanymi materiałami metalowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi budowlanymi 
materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze stalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze stropami [metalowe materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stropami [metalowe mate-
riały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z betono-
wymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  betonowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bloczkami budowlanymi zawierającymi ma-
teriały izolacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bloczkami 
budowlanymi zawierającymi materiały izolacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  budowlanymi materiałami betonowymi 
umacnianymi tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi materiałami betono-
wymi umacnianymi tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fornirem kamiennym [mate-
riały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  fornirem 
kamiennym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami budowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowla-
nymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami budowlanymi na bazie wapna, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi na bazie wap-
na, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlany-
mi (nie z metalu), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi (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 drewna, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi 
z kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
teriałami budowlanymi z  kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  materiałami budowlanymi z  materiałów 
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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 budowla-
nymi 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 hurtowej 
w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ognio-
trwałymi materiałami budowlanymi, niemetalowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami budowlanymi, 
niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogrodze-
niami przeciwerozyjnymi [materiały budowlane niemetalowe], Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi 
[materiały budowlane niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  płytami pilśniowymi [materiały budowlane], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z płytami pilśniowymi [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami [ma-
teriały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z powłoka-
mi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  sidingiem winylowym [materiały budowlane], 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 budow-
lane, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szklanymi materiała-
mi 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) 348765 (220) 2021 07 24 (210) 531921
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) WasZeK słaWOMIR, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WasZKÓWKa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), likiery, De-
stylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, alkohole destylowane, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wymieszane napoje alkoho-
lowe, Destylowane napoje, napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Pitne alkohole wyso-
koprocentowe, Wódka, likiery ziołowe .

(111) 348766 (220) 2021 07 27 (210) 532016
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) CITROneX TRans eneRgy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zgorzelec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Picaro
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 26 .02 .05
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele .

(111) 348767 (220) 2021 07 28 (210) 532088
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) FUnDaCJa WInIaRnIe ZaMOJsKIe, Zamość (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUnDaCJa WInIaRnIe ZaMOJsKIe
(540) 

(591) jasnobrązowy, biały
(531) 01 .01 .04, 06 .01 .04, 06 .07 .25, 26 .01 .01, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (za wy-
jątkiem piwa), 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoho-
lowych, wód mineralnych i  gazowanych, napojów owocowych i  so-
ków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, 
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do  sporzą-
dzania napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów biurowych, 
toreb, plecaków, parasoli, odzieży, nakryć głowy, zastawy stołowej, 
przyborów kuchennych i pojemników, nośników do przechowywania 
danych, banków energii, ładowarek, złączek (sprzęt do przetwarzania 
danych), głośników, słuchawek, kabli UsB do telefonów komórkowych, 
etui i uchwytów do telefonów komórkowych, zegarków, opasek, bre-
loczków, smyczy do  kluczy, Usługi reklamowe, marketingowe i  pro-
mocyjne, Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie badania rynku, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyj-
nych, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, Organizowa-
nie imprez, wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i  konkursów 
do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Organizacja i prowadzenie prezen-
tacji produktów, Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi 
importowo-eksportowe, Usługi biznesowego doradztwa organiza-
cyjnego, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo 
i  konsulting w  zakresie organizowania, zarządzania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Prowadzenie specjalistycznego doradztwa 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi informacyj-
ne i doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej i rolniczej oraz w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą i rolniczą, Usługi w zakresie promocji win oraz ich popularyzacji 
wśród konsumentów, Usługi w zakresie promocji i wspierania działal-
ności polskich producentów winogron, lokalnego przetwórstwa rol-
no-spożywczego oraz lokalnych producentów win, Usługi w zakresie 
promocji enoturystyki, Usługi promocyjne polegające na podejmowa-
niu wszelkich inicjatyw związanych z tworzeniem pozytywnego wize-
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runku i renomy polskiego winiarstwa w oparciu o wysoką jakość pro-
duktów oraz promowaniu szeroko pojętej kultury winiarskiej, w tym 
wspieranie pozytywnych postaw i  wzorców w  konsumpcji napojów 
alkoholowych, Usługi w zakresie lobbingu handlowego, 39 Przewoże-
nie i dostarczanie towarów, Usługi transportowe, Organizacja dostar-
czania towarów, Organizowanie transportu towarów, Magazynowanie 
celne, Przechowywanie pod zamknięciem celnym, Dostawa alkoholi 
wysokoprocentowych, Dostawa wina, Przechowywanie wina z  kon-
trolowaną temperaturą i  wilgotnością, 40 Produkcja alkoholi, wina, 
cydru, miodów pitnych oraz napojów bezalkoholowych na rzecz osób 
trzecich, Usługi destylacji alkoholu, Usługi produkcji moszczu, Usługi 
informacyjne i  doradcze w  zakresie metod, technologii i  know how 
w zakresie produkcji alkoholi, wina, cydru, miodów pitnych oraz na-
pojów bezalkoholowych, 41 Rozrywka, nauczanie i szkolenia, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Organizacja warsztatów i seminariów, Prowadzenie kursów, semi-
nariów i warsztatów, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, 
Degustacje win [usługi rozrywkowe], Usługi wydawnicze, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
czasopism i  magazynów, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania 
oraz ich  projektowanie, Doradztwo techniczne w  zakresie produkcji 
wina, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowa-
nia, 45 Usługi lobbingu politycznego, prawnego, niekomercyjnego, 
Reprezentowanie interesów osób trzecich wobec związków zawodo-
wych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz 
organów oraz samorządów terytorialnych, Usługi administrowania 
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i  pośrednictwa 
w obrocie prawami własności intelektualnej, ekspertyzy prawne i eko-
nomiczne, informacja o  powyższych usługach, Usługi informacyjne 
i doradcze w zakresie tworzenia standardów produkcyjnych, transpor-
towych i handlowych odnoszących się do branży winiarskiej .

(111) 348768 (220) 2021 07 28 (210) 532095
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) KRaJOWa RZeMIeŚlnICZa IZBa OPTyCZna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 .09 .04, 26 .05 .01, 26 .05 .08, 26 .05 .14
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na akcesoria optyczne, Futerały 
na urządzenia optyczne, laboratoryjne urządzenia optyczne, Okulary 
optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary, soczewki [szkła] optycz-
ne, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, Biuletyny in-
formacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe 
w dziedzinie optyki, Czasopisma fachowe w zakresie optyki, Drukowa-
ne dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Drukowane 
komunikaty prasowe, etykiety z papieru lub kartonu, gazety, Identy-
fikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane albumy, Kalendarze, Katalogi, 
Książki edukacyjne, Książki, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], notatniki [notesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki], 
Prospekty, Publikacje drukowane, Teczki z  notatnikiem i  przyborami 
do  pisania [artykuły papiernicze], Teczki z  notatnikiem i  przyborami 
do pisania [zestawy], Ulotki, Wydawnictwa z zakresu optyki, Zakładki 
do  książek, 35 Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i  biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowej w  dziedzi-

nie optyki, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych w branży optycznej, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej w branży optycznej, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych z  dziedziny 
optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Udostępnianie informacji 
o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w branży 
optycznej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komu-
nikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
w  branży optycznej, Usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji produk-
tów w branży optycznej, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego w  branży optycznej, Doradztwo zawodowe w  zakresie optyki 
okularowej, Kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie optyki, Kursy 
korespondencyjne w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie optyki, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem w branży 
optycznej, nauczanie i  szkolenia w  zakresie zagadnień optycznych, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów w dziedzinie optyki, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych i edukacyjnych w dziedzinie optyki, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szko-
lenie] w  dziedzinie optyki, Organizowanie i  prowadzenie pracowni 
specjalistycznych w branży optycznej, Organizowanie imprez eduka-
cyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka] w  branży optycznej, Organizowanie pokazów i  widowisk 
w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie zjazdów 
w  celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych, handlowych 
w  zakresie optyki, Przekazywanie know-how [szkolenia] z  dziedziny 
optyki, Przeprowadzanie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla 
optyków, Przygotowywanie i  opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, czasopism, Publiko-
wanie książek i czasopism elektronicznych online, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych z  branży optycznej, sprawdziany eduka-
cyjne w  zakresie optyki, szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie optyki, 
szkolenia w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
egzaminowania (edukacyjne) w  branży optycznej, Usługi szkolenia 
i  kształcenia zawodowego w  branży optycznej, Usługi w  zakresie 
oświaty [nauczanie] w  dziedzinie optyki, Usługi w  zakresie przygo-
towywania programów nauczania w  branży optycznej, Wydawanie 
biuletynów, czasopism, czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
gazet, katalogów, prospektów z dziedziny optyki, Wydawanie nagród 
edukacyjnych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, laboratoria 
optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, Tworzenie stron inter-
netowych dla branży optycznej, Usługi świadczone przez laborato-
ria naukowe, 44 Badania optyczne, Usługi badania wzroku [zakłady 
optyczne], ekspertyzy w dziedzinie optyki i usług optycznych, Porady 
w zakresie usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi rzeczoznawców 
z zakresu optyki i usług optycznych .

(111) 348769 (220) 2021 07 28 (210) 532096
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) KRaJOWa RZeMIeŚlnICZa IZBa OPTyCZna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIO
(540) 

(531) 02 .09 .04, 26 .05 .01, 26 .05 .08, 26 .05 .14
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(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na akcesoria optyczne, Futerały 
na  urządzenia optyczne, laboratoryjne urządzenia optyczne, Oku-
lary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary, soczewki [szkła] 
optyczne, 16 afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, afisze, plakaty, 
Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czaso-
pisma branżowe w  dziedzinie optyki, Czasopisma fachowe w  za-
kresie optyki, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, etykiety z  papieru 
lub kartonu, gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane 
albumy, Kalendarze, Katalogi, Książki edukacyjne, Książki, Materia-
ły drukowane, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem 
aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [no-
tesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i  długopisy [artykuły biurowe], 
Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki], Prospekty, Publikacje 
drukowane, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
Ulotki, Wydawnictwa z zakresu optyki, Zakładki do książek, 35 Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Do-
starczanie informacji marketingowej w dziedzinie optyki, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Organizowanie im-
prez, wystaw, targów i  pokazów do  celów handlowych, promocyj-
nych i  reklamowych w  branży optycznej, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Pomoc w  zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej w  branży optycznej, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam 
na  stronach internetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych 
z dziedziny optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi analizy i  informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe w branży optycznej, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne w branży optycznej, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów w branży optycznej, 41 Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego w branży optycznej, Doradztwo 
zawodowe w  zakresie optyki okularowej, Kształcenie praktyczne 
[pokazy] w  zakresie optyki, Kursy korespondencyjne w  dziedzinie 
optyki, Kursy szkoleniowe w  dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe 
w  zakresie planowania strategicznego związanego z  reklamą, pro-
mocją, marketingiem i  biznesem w  branży optycznej, nauczanie 
i  szkolenia w  zakresie zagadnień optycznych, Organizacja kwizów, 
gier i  zawodów w  dziedzinie optyki, Organizacja wystaw w  celach 
szkoleniowych i  edukacyjnych w  dziedzinie optyki, Organizowanie 
i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] w dzie-
dzinie optyki, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych w branży optycznej, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka] w branży optycznej, Organizowanie pokazów i widowisk 
w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie zjazdów 
w  celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych, handlowych 
w zakresie optyki, Przekazywanie know-how [szkolenia] z dziedziny 
optyki, Przeprowadzanie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla 
optyków, Przygotowywanie i opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, czasopism, Publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych online, Rozpowszech-
nianie materiałów edukacyjnych z  branży optycznej, sprawdziany 
edukacyjne w  zakresie optyki, szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie 
optyki, szkolenia w  zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi egzaminowania (edukacyjne) w branży optycznej, Usłu-
gi szkolenia i  kształcenia zawodowego w  branży optycznej, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie] w dziedzinie optyki, Usługi w zakre-
sie przygotowywania programów nauczania w  branży optycznej, 
Wydawanie biuletynów, czasopism, czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, gazet, katalogów, prospektów z dziedziny optyki, Wy-
dawanie nagród edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie 
imprez edukacyjnych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, la-

boratoria optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, Tworzenie 
stron internetowych dla branży optycznej, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, 44 Badania optyczne, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], ekspertyzy w  dziedzinie optyki i  usług optycz-
nych, Porady w zakresie usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi 
rzeczoznawców z zakresu optyki i usług optycznych .

(111) 348770 (220) 2021 07 30 (210) 532180
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) PaRaQUa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDOCheM
(540) 

(591) jasnoszary, turkusowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 01 .13 .15, 27 .05 .08
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły higieniczne, Preparaty i  artykuły 
do  tępienia szkodników, Biocydy, Biocydy syntetyczne, Fungicydy, 
Fungicydy biologiczne, Insektycydy, Mydła i  detergenty lecznicze 
i  odkażające, Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, antybakteryj-
ne środki do  mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekują-
ce, Odkażający preparat do mycia rąk, antybakteryjne płyny do rąk, 
Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, spraye anty-
bakteryjne, Środki odkażające, Płyny wirusobójcze, Płyny grzybobój-
cze, Płyny antybakteryjne, Płyny do dezynfekcji powierzchni, Płyny 
do dezynfekcji rąk, Płyny do dezynfekcji .

(111) 348771 (220) 2019 08 05 (210) 503116
(151) 2021 10 28 (441) 2019 11 04
(732) BRICO eXPRess sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Brico express
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy elektronarzędzi, usługi 
instalacyjne: sanitarne, elektryczne i hydrauliczne .

(111) 348772 (220) 2021 07 31 (210) 532209
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) CODITIVe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Knurów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Coditive
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobra-
nia], aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogramowanie kom-
puterowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron 
internetowych, Oprogramowanie do  wtyczek [plug-in], Oprogra-
mowanie do  zarządzania treścią, Oprogramowanie do  zarządzania 
danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do osadza-
nia reklam on-line na  stronach internetowych, Oprogramowanie 
do  projektowania reklam online na  stronach internetowych, Opro-
gramowanie do  aplikacji i  serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do  optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramo-
wanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], 
Oprogramowanie systemów CMs [system zarządzania treścią], 
Oprogramowanie do  kontroli treści, Oprogramowanie do  przetwa-
rzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie 
komputerowe do  wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie 
do  handlu elektronicznego i  płatności elektronicznych, Oprogra-
mowanie komputerowe do  handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji bizneso-
wych za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogra-
mowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie do opracowywa-
nia stron internetowych, Oprogramowanie do  prowadzenia sklepu 
online, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach 
online, Oprogramowanie do  aranżowania transakcji on-line, Opro-



nr 10/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 63

gramowanie komputerowe do  e-handlu, Oprogramowanie kom-
puterowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w  zakresie 
gromadzenia w  celu sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzysta-
niem telekomunikacji następujących towarów: programy kompu-
terowe [oprogramowanie do  pobrania], aplikacje komputerowe 
do  pobrania, oprogramowanie komputerowe do  opracowywania 
dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputero-
we do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramo-
wanie do  wtyczek [plug-in], oprogramowanie do  zarządzania tre-
ścią, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach 
internetowych, oprogramowanie do  projektowania reklam online 
na stronach internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do  optymalizacji wyszukiwarek 
internetowych, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwi-
sów internetowych [WCM], oprogramowanie systemów CMs [system 
zarządzania treścią], oprogramowanie do kontroli treści, oprogramo-
wanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, 
oprogramowanie komputerowe do  wyszukiwarek internetowych, 
oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicz-
nych, oprogramowanie komputerowe do  handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych trans-
akcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
oprogramowanie do  zarządzania siecią, oprogramowanie do  opra-
cowywania stron internetowych, oprogramowanie do  osadzania 
reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie do pro-
wadzenia sklepu online, oprogramowanie do  oceny zachowania 
klientów w sklepach online, oprogramowanie do aranżowania trans-
akcji on-line, oprogramowanie komputerowe do  e-handlu, opro-
gramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności 
wydawniczej, Usługi reklamowe i marketingowe, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Optymalizacja stron inter-
netowych, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, 42 Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywa-
nia stron internetowych, Planowanie, projektowanie i  rozwój stron 
internetowych online na  rzecz osób trzecich, Utrzymanie witryn 
internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie witryn 
internetowych na  rzecz osób trzecich, Projektowanie i  wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, aktualizowa-
nie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem 
i  projektowaniem stron internetowych do  handlu elektronicznego, 
hosting stron internetowych, Instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, 
Pisanie na  zamówienie programów komputerowych, oprogramo-
wania i  kodu do  tworzenia stron internetowych, Programowanie 
oprogramowania do  opracowywania stron internetowych, Progra-
mowanie oprogramowania do  platform internetowych, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii 
chatów i forów internetowych, Programowanie stron internetowych, 
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórko-
we, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie  do  pobrania do  opracowywania stron internetowych, Wypoży-
czanie oprogramowania do  opracowywania stron internetowych, 
Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Zarządzanie 
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witry-
nami internetowymi dla osób trzecich, Programowanie oprogra-
mowania do  oceny zachowania klientów w  sklepach online, Opra-
cowywanie oprogramowania do  konwertowania danych i  treści 
multimedialnych z i na inne protokoły, Doradztwo w zakresie projek-
tów technologicznych, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego 
oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do  wyko-
rzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, Usługi doradcze 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w działal-
ności wydawniczej .

(111) 348773 (220) 2021 08 02 (210) 532234
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) TRZasKa ROBeRT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZeUM POlOnII WaRsZaWa
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .04 .09
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 28 artykuły i  sprzęt sportowy, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, edukacja, rozrywka i sport, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i  sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe .

(111) 348774 (220) 2021 08 02 (210) 532236
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) KRÓlICZeK WIesłaW MW InVesT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIg BOss BURgeR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 08 .01 .07, 09 .03 .02, 09 .03 .13, 26 .01 .01, 27 .01 .06, 26 .02 .07
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Burgery 
z tofu, Burgery z indyka .

(111) 348775 (220) 2021 08 03 (210) 532264
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) BesPOKe BROKeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BB BesPOKe BROKeR
(510), (511) 36 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi brokerskie .

(111) 348776 (220) 2021 07 02 (210) 531049
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) sTOWaRZysZenIe OTWaRTe KlaTKI, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klub ok
(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .09 .01, 03 .07 .21
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(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy na  rzecz 
ochrony zwierząt, Zbieranie funduszy na  prawa zwierząt, ekologię 
i ochronę dzikiej przyrody, Zbierania funduszy na cele charytatyw-
ne stanowiące datki na sprzęt i organizacje charytatywne związane 
ze zwierzętami, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbiera-
nie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie działań mających 
na  celu zbieranie funduszy na  cele ochrony zwierząt, Organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Usługi w zakresie sponsorowania zwierząt, sponsorowanie 
programów niesienia pomocy i ochrony zwierząt, Zarządzanie i mo-
nitorowanie funduszy charytatywnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących darowizn .

(111) 348777 (220) 2021 07 02 (210) 531050
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) sTOWaRZysZenIe OTWaRTe KlaTKI, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) działamy dla zmiany
(540) 

(591) różowy, zielony, biały
(531) 02 .09 .15, 03 .07 .21, 02 .07 .25, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy na rzecz ochro-
ny zwierząt, Zbieranie funduszy na prawa zwierząt, ekologię i ochronę 
dzikiej przyrody, Zbierania funduszy na cele charytatywne stanowiące 
datki na  sprzęt i  organizacje charytatywne związane ze  zwierzętami, 
Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Organizowanie działań mających na celu zbieranie fun-
duszy na  cele ochrony zwierząt, Organizowanie funduszy na  cele do-
broczynne, Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, Usługi w  zakresie 
sponsorowania zwierząt, sponsorowanie programów niesienia pomocy 
i ochrony zwierząt, Zarządzanie i monitorowanie funduszy charytatyw-
nych, Udostępnianie informacji dotyczących darowizn, 41 Usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacyjne, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie zjazdów, seminariów 
i  kongresów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja filmów wideo, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych .

(111) 348778 (220) 2021 07 05 (210) 531124
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) netflix studios, llC, los angeles (Us)
(540) (znak słowny)
(540) gRy RODZInne
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w  postaci dramatycznych seriali 
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych mul-
timedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści 
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego se-
rialu telewizyjnego lub związane z nim .

(111) 348779 (220) 2021 07 05 (210) 531126
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) netflix studios, llC, los angeles (Us)
(540) (znak słowny)
(540) BROKaT
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w  postaci dramatycznych seriali 
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych mul-
timedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści 
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego se-
rialu telewizyjnego lub związane z nim .

(111) 348780 (220) 2021 07 07 (210) 531247
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eVeResT FInanse sPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BOCIan leasIng
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenc-
kiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi 
finansowe, leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i  kredy-
tów, Usługi leasingowe, leasing konsumencki zwrotny .

(111) 348781 (220) 2021 04 09 (210) 527314
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 24
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) leRaKTa
(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) 348782 (220) 2017 04 18 (210) 470558
(151) 2018 10 18 (441) 2017 08 16
(732) BORDOWsKI OlIVeR, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaPa JUICe Juice Coffee & more
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 11 .03 .04, 02 .01 .01, 05 .07 .13, 
02 .09 .12, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i  substytuty kawy, mąka i  pro-
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, lody, cukier, 
miód, melasa, drożdże, lód, 32 soki owocowe, soki warzywne, wody 
mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, prepa-
raty do przygotowania napojów, 43 kawiarnie, kafeterie, restauracje, 
snack-bary, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich do-
stawa, bar kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje .

(111) 348783 (220) 2019 07 10 (210) 502130
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) Play 3gns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PlaysMs
(510), (511) 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomuni-
kacyjne, usługi w  zakresie telekomunikacji komórkowej oraz sta-
cjonarnej, usługi przesyłania i pobierania: danych, wiadomości sMs 
i  MMs, dźwięku i  obrazu przez portale telekomunikacyjne, portale 
internetowe, w tym system e-commerce i bramki sMs, usługi prze-
syłania i  pobierania danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu przez 
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komór-
kowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tek-
stowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficz-
nej w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze 
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie 
informacji tekstowej i  obrazowej za  pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy termi-
nali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obra-
zu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty 
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elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefo-
nów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do  przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar-
nej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na  wyświetlaczu aparatu telefoniczne-
go, przekazywanie pisemnych informacji za  pośrednictwem sieci 
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi: 
emisji telewizyjnej i  radiowej, obsługi przekazu dźwięku i  obrazu, 
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umoż-
liwianiem wyboru spośród wielu programów i  inteligentnej auto-
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi 
telekomunikacyjne spersonalizowane-w  zakresie dostępu do  treści 
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo-
nenta z  możliwością wykorzystania przesyłania informacji od  abo-
nenta do  operatora w  celu wyboru usług, dokonywania zakupów 
z  jednoczesnym przekazywaniem informacji od  i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do  zautomatyzowanego wysyła-
nia wiadomości tekstowych, użytkownikom dostępu do  globalnej 
sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wire-
less broadcasting), usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi 
dotyczące transmisji i  dostarczania treści audiowizualnych i  multi-
medialnych za pomocą Internetu, transmisja głosu, danych, obrazów, 
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i do-
starczanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi w zakre-
sie łączności: przesyłania dźwięku, obrazu i wiadomości sMs i MMs, 
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na  umożliwieniu: 
zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, zautomatyzo-
wanego wysyłania wiadomości marketingowych, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów, sieci informa-
tycznych, systemu e-commerce, bramek sMs i MMs, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w  zakresie 
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzysta-
niem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, powiadomień 
w systemie e-commerce, bramek sMs i MMs, usługi w zakresie wy-
pożyczania telefonów, laptopów, tabletów, aparatury do przesyłania 
informacji, urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu do danych, 
w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi 
w  zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarzą-
dzanie zdalnym dostępem do danych elektronicznych, elektroniczny 
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadze-
niu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicz-
nego przyjmowania i przekazywania wiadomości sMs i MMs, usłu-
gi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów) 
za  pośrednictwem bramek sMs i  MMs, usługi telekomunikacyjne 
on-line polegające na  umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia 
usług przez osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem 
infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego, 
usługi informacyjne i  doradcze dotyczące którychkolwiek z  wyżej 
wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez tele-
fon, Internet, radio i telewizję, usługi w zakresie udzielania informacji 
o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, usługi w zakresie 
udostępniania on-line publikacji, usługi w  zakresie organizowania 
i  przeprowadzania konkursów, wystaw i  konferencji oraz szkoleń 
związanych z  telekomunikacją i  wykorzystaniem Internetu, usługi 
w  zakresie publikacji i  wydawnictw, także w  formie online, usługi 
w zakresie udostępniania on-line publikacji, 42 doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, w  tym aplikacji mobilnych, 
aplikacji na telefony komórkowe, aplikacji na urządzenia przenośne, 
doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowa-
nia komputerowego, usługi badania, projektowania i opracowywa-
nia dotyczące komputerów, programów komputerowych, rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, systemów przetwarza-
nia danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów 
przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komu-
nikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych 
i interfejsów sMs i MMs oraz świadczenie doradztwa technicznego, 

informacyjnego i  porad dotyczących powyższych usług, projekto-
wanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji 
witryn internetowych, hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego dla osób trzecich, hosting platform handlu elektronicznego 
w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, za-
rządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowa-
nia i  opracowywania, instalacje oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, powielanie oprogramowania kompu-
terowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie dla osób 
trzecich oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstu 
i danych, konfiguracja, instalacja i  integracja komputerów i progra-
mów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, 
wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów kom-
puterowych, dostarczanie programów komputerowych, usługi kom-
puterowe, w tym projektowanie i implementacja programowa usług 
przesyłania powiadomień sMs i MMs dla osób trzecich, doradztwo 
w sprawach urządzeń mobilnych, rozwiązań dotyczących przesyła-
nia powiadomień sMs i MMs, konsultacje komputerowe dotyczące 
obsługi urządzeń komputerowych i urządzeń automatycznych, urzą-
dzeń mobilnych, obsługi platform internetowych, obsługi platform 
e-commerce, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, 
zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, konsultacje w  dziedzinie oprogramowania kom-
puterowego, komputerów, tabletów, telefonów, usługi w  zakresie 
migracji danych .

(111) 348784 (220) 2017 10 19 (210) 477905
(151) 2019 03 11 (441) 2018 05 07
(732) FORTUna OnlIne ZaKłaDy BUKMaCheRsKIe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cieszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUna WIĘCeJ Z gRy
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, 
reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe 
i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z za-
kładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych .

(111) 348785 (220) 2021 08 27 (210) 533222
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) sZanIaWsKI Jan aUTOsTaCJa, Trzcianka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) geTRIBO
(510), (511) 12 amortyzatory do  pojazdów, amortyzatory do  samo-
chodów, amortyzatory do zawieszeń pojazdów, amortyzatory zawie-
szenia do pojazdów, automatyczne skrzynie biegów do pojazdów lą-
dowych, automatyczne skrzynie biegów do  samochodów 
osobowych, Bębny hamulcowe, Bębny hamulcowe do pojazdów lądo-
wych, Bębny hamulcowe do pojazdów, Bloki pędne do pojazdów lą-
dowych, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Cylindry hamul-
ca głównego, Cylindry hamulcowe, Cylindry hamulcowe do pojazdów, 
Cylindry hamulcowe do  pojazdów lądowych, Cylindry sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, Części do skrzyń biegów do pojazdów lądo-
wych, Części hamulców do pojazdów z materiałów mających właści-
wości cierne, Części hamulcowe do samochodów, Części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania 
się po wodzie, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w po-
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wietrzu i przestrzeni kosmicznej, Części i akcesoria do pojazdów, Czę-
ści konstrukcyjne do samochodów, Części przekładni zębatych do po-
jazdów lądowych, Części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, 
Czopy osi pojazdów, Dyferencjały [części pojazdów lądowych], Dyfe-
rencjały do pojazdów lądowych, Dyferencjały napędu do pojazdów 
lądowych, Dżojstiki do  pojazdów, Dźwignie hamulców ręcznych 
do pojazdów, Dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], Dźwi-
gnie zmiany biegów do  samochodów, Dźwignie zmiany biegów 
do pojazdów lądowych, elastyczne wały do pojazdów lądowych, elek-
tryczne napędy do pojazdów, elektryczne urządzenia zmiany biegów 
do silników pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni ma-
szynowych do  pojazdów lądowych, elementy zębate do  pojazdów 
lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki 
dźwigni zmiany biegów do pojazdów, gałki kierownicy do samocho-
dów, hamulce kierunkowe, hamulce tarczowe, hamulce tarczowe 
do  pojazdów lądowych, hamulce taśmowe do  pojazdów lądowych, 
hamulcowe części do pojazdów, hydrauliczne jednostki przekazania 
napędu do pojazdów lądowych, hydrauliczne przetworniki momentu 
obrotowego do pojazdów lądowych, hydrauliczne serwozawory sta-
nowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, hydrauliczne ser-
wozawory stanowiące części systemów hamulcowych pojazdów, hy-
drauliczne sprzęgła do  pojazdów lądowych, hydrauliczne sprzęgła 
z integralnymi amortyzatorami, do pojazdów lądowych, hydrauliczne 
systemy kontrolne do pojazdów, Koła cierne do pojazdów lądowych, 
Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła pasowe do pojazdów 
lądowych, Koła toczne do pojazdów, Koła zębate do pojazdów lądo-
wych, Koła zębate do  przekładni samochodów wyścigowych, Koła 
zębate do silników pojazdów lądowych, Koła zębate łańcuchowe, Koła 
zębate łańcuchowe do  pojazdów lądowych, Koła zębate napędowe 
do pojazdów lądowych, Koła zębate tarczowe stanowiące części po-
jazdów lądowych, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części 
silników, Korby [części pojazdów lądowych], łączniki do  użytku 
ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, łączniki hydrauliczne do po-
jazdów, lądowe pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy mecha-
niczne, łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych, łańcuchy 
do  przekładni do  pojazdów lądowych, łańcuchy do  samochodów, 
łańcuchy do samochodów osobowych, łańcuchy napędowe do na-
pędzania pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lą-
dowych, łańcuchy sworzniowe tulejkowe do  pojazdów lądowych, 
lekkie ciężarówki, łopatki turbin będące częściami do silników pojaz-
dów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe 
do pojazdów lądowych, Mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, Mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do  po-
jazdów lądowych, Mechanizmy napędowe [części pojazdów lądo-
wych], Mechanizmy napędowe do  pojazdów lądowych [mechanicz-
ne], Mechanizmy napędowe do  pojazdów lądowych, Mechanizmy 
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Mechanizmy napę-
dowe zębate do  pojazdów lądowych, Mechanizmy przekładniowe 
do  pojazdów lądowych, Mechanizmy przenoszenia mocy do  pojaz-
dów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Mechanizmy 
zmiany biegów do pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące czę-
ści skrzyń biegów pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne 
do pojazdów lądowych, nieelektryczne pierścienie sprzęgające [czę-
ści do silników pojazdów lądowych], Obudowy skrzyni biegów do po-
jazdów lądowych, Obwody hydrauliczne do  pojazdów, Obwody hy-
drauliczne do  samochodów, Okładziny hamulców, Okładziny szczęk 
hamulca do  samochodów, Osie do  systemów zawieszenia pneuma-
tycznego w pojazdach, Osie i wały Cardana do pojazdów mechanicz-
nych, Osłonki łańcuchów do pojazdów, Osłony elastyczne przegubu 
osi do  pojazdów, Osłony górne skrzyni biegów do  pojazdów lądo-
wych, Osłony łańcucha do pojazdów, Pasy napędowe do napędzania 
pojazdów lądowych, Pasy napędowe do  pojazdów lądowych, Pasy 
gumowe do przekładni pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silni-
ków pojazdów lądowych, Pędnie do  pojazdów lądowych, Pędniki 
do pojazdów, Pędniki sterujące do pojazdów, Piasty kół, Piasty kół po-
jazdów, Piasty kół samochodowych, Piasty kół tylnych, Piasty przed-
niej osi do pojazdów, Płytki cierne hamulca do pojazdów lądowych, 
Płytki cierne hamulca do samochodów, Płytki cierne hamulca do po-
jazdów, Płytki cierne hamulców tarczowych do pojazdów lądowych, 
Płytki sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, Pojazdy do porusza-
nia się po  lądzie, Pojazdy do  poruszania się, Pokrywy osłon piasty, 
Przegubowe skrzynie biegów do  pojazdów lądowych, Przekładnie 
bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lą-
dowych, Przekładnie mechaniczne do pojazdów lądowych, Przekład-
nie nawrotne do pojazdów lądowych, Przekładnie obiegowe do po-

jazdów lądowych, Przekładnie przyspieszające [nadbiegi] 
do pojazdów lądowych, Przekładnie przyspieszające do pojazdów lą-
dowych, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie 
z  kołami ciernymi do  pojazdów lądowych, Przekładnie zapadkowe 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów lądowych, 
Przekładnie zębate do pojazdów, Przekładnie zębate do przenoszenia 
mocy do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate walcowe do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie zmiany biegów, Przemienniki momentu 
obrotowego do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obroto-
wego do samochodów, Przeniesienie napędu do pojazdów lądowych, 
Rolki [koła pojazdów], Rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca 
do pojazdów, Rozruszniki do pojazdów lądowych, samochody, samo-
chody autonomiczne, samochody elektryczne, samochody elektrycz-
ne z ogniwami paliwowymi, samochody elektryczne zasilane z sieci, 
samochody hybrydowe, samochody hybrydowe zasilane z sieci, sa-
mochody osobowe, samochody z napędem wodorowym, samocho-
dy z  ogniwami paliwowymi, serwomotory do  pojazdów lądowych, 
seryjnie produkowane samochody hybrydowe, silniki benzynowe 
do pojazdów lądowych, silniki Diesla do pojazdów lądowych, silniki 
Diesla z turbiną do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samo-
chodów osobowych, silniki elektryczne do  pojazdów lądowych, 
skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, skrzynie 
biegów [części do  pojazdów lądowych], skrzynie biegów do  pojaz-
dów lądowych, skrzynie biegów do  skrzynki biegów hydramatic 
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości do po-
jazdów lądowych, skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem do po-
jazdów lądowych, skrzynki biegów, skrzynki biegów hydramatic 
do pojazdów lądowych, skrzynki przekładniowe do pojazdów lądo-
wych, sprzęgła cierne do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, sprzęgła do  przenoszenia siły do  pojazdów lądowych, 
sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, sprzęgła kłowe dwu-
kierunkowe do pojazdów lądowych, sprzęgła z wolnym kołem do po-
jazdów lądowych, sprzęgła zębate do  pojazdów lądowych, Tarcze 
sprzęgła do pojazdów lądowych, Tarcze sprzęgła, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Tłumiki drgań skrętnych do pojazdów, Układy napę-
dowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych, Wały Cardana 
do pojazdów, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wały odbioru 
mocy do pojazdów lądowych, Zębate przekładnie do pojazdów lądo-
wych, Zsynchronizowane przekładnie biegów [powershift] do pojaz-
dów lądowych, 37 Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Dostar-
czanie informacji o  naprawach pojazdów, Dostarczanie informacji 
o konserwacji pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, 
Instalowanie wyposażenia samochodowego, Konserwacja części i ak-
cesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Konser-
wacja i naprawa części i osprzętu łodzi, Konserwacja i naprawa pojaz-
dów silnikowych do  transportu pasażerów, Konserwacja i  naprawa 
pojazdów, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwa-
cja lub naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, 
Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samochodów, 
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis, stroje-
nie i naprawa silników, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem 
konserwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, 
Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Kon-
wersja pojazdów [silniki], Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojaz-
dów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, naprawa ciężarówek, 
naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników po-
jazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i konserwacja pojaz-
dów mechanicznych i  ich  części, naprawa i  konserwacja pojazdów 
mechanicznych i silników do nich, naprawa i konserwacja pojazdów 
elektrycznych, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa 
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, naprawy i konserwacja samochodów, napra-
wy i obsługa samochodów, naprawy samochodów, Regeneracja silni-
ków pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów 
lądowych, Usługi doradcze w  zakresie naprawy pojazdów silniko-
wych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi warszta-
tów naprawy pojazdów, Usługi wymiany oleju samochodowego .

(111) 348786 (220) 2021 08 19 (210) 532873
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KUReK DagMaRa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sky & soul
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 24 .17 .01, 03 .07 .17
(510), (511) 25 Odzież .

(111) 348787 (220) 2021 08 25 (210) 533106
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) KĄDZIela JaROsłaW FOlIOWO, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Make your horse shine
(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświe-
żacze zapachów dla zwierząt, Produkty do  pielęgnacji skóry zwie-
rząt, Preparaty do  kąpieli dla zwierząt, Środki do  pielęgnacji skóry 
zwierzęcej, Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 artykuły 
odzieżowe dla koni, nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki 
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła 
dla koni, Buty dla koni, nauszniki dla koni, siodła na konia, Czapraki 
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia 
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, spodnie 
do jeździectwa, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa kon-
nego [inne niż kaski jeździeckie] .

(111) 348788 (220) 2021 08 25 (210) 533107
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) KĄDZIela JaROsłaW FOlIOWO, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR hORse QUalITy hORse CaRe
(540) 

(591) granatowy, beżowy, jasnobrązowy, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 
03 .03 .01, 03 .03 .15, 03 .03 .24, 03 .03 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 
26 .01 .18, 26 .01 .21
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświe-
żacze zapachów dla zwierząt, Produkty do  pielęgnacji skóry zwie-
rząt, Preparaty do  kąpieli dla zwierząt, Środki do  pielęgnacji skóry 

zwierzęcej, Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 artykuły 
odzieżowe dla koni, nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki 
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła 
dla koni, Buty dla koni, nauszniki dla koni, siodła na konia, Czapraki 
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia 
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, spodnie 
do jeździectwa, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa kon-
nego [inne niż kaski jeździeckie] .

(111) 348789 (220) 2021 08 25 (210) 533108
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) KĄDZIela JaROsłaW FOlIOWO, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR hORse
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświe-
żacze zapachów dla zwierząt, Produkty do  pielęgnacji skóry zwie-
rząt, Preparaty do  kąpieli dla zwierząt, Środki do  pielęgnacji skóry 
zwierzęcej, Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 artykuły 
odzieżowe dla koni, nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki 
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła 
dla koni, Buty dla koni, nauszniki dla koni, siodła na konia, Czapraki 
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia 
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, spodnie 
do jeździectwa, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa kon-
nego [inne niż kaski jeździeckie] .

(111) 348790 (220) 2021 08 29 (210) 533245
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) Waga DOROTa TRIPyOU, Józefosław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TRIPyOU
(510), (511) 39 Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, Organizacja wycieczek turystycznych, Udostępnianie informa-
cji turystycznych za pomocą komputera, Udzielanie informacji tury-
stycznych, Udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Usługi biura turystycznego w celu 
rezerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i  informacji 
turystycznej, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o  podróży, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Zwiedzanie 
turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, agenci zajmujący się 
organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje 
usługowe do planowania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, 
Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Dostarczanie bile-
tów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Koordynowanie 
planów podróży dla osób prywatnych i grup, Organizacja i rezerwa-
cja podróży, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i  dokumen-
tów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie 
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Orga-
nizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizo-
wanie podróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek statka-
mi, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży 
z i do hotelu, Organizowanie podróży zagranicznych dla celów kul-
turalnych, Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie wy-
cieczek [krótkich podróży], Planowanie i organizowanie podróży, Pla-
nowanie i  rezerwowanie podróży i  transportu za pomocą środków 
elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podró-
ży za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Pla-
nowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie podróży, 
Planowanie trasy podróży, Przewożenie podróżujących autobusami, 
Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja biletów na podróż pocią-
giem, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na po-
dróż, Rezerwacja miejsc na  podróż samolotem, Rezerwacja miejsc 
na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc na podróż autokarem, Re-
zerwacja miejsc [podróż], Rezerwowanie miejsc podróżnych, Rezer-
wowanie podróży, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, 
skomputeryzowane usługi informacyjne związane z  rezerwacjami 
podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podró-
ży, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Świad-
czenie usług w  zakresie informacji podróżnej, Transport drogowy 
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podróżnych, Transport lądowy podróżnych, Transport podróżnych 
samochodem, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udziela-
nie informacji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informa-
cji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych 
urządzeń i  przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji 
o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
online na temat podróży, Udzielanie informacji związanych z trasa-
mi podróży, Usługi agencji podróży i  rezerwacji, Usługi agencji po-
dróży polegające na organizowaniu podróży, Usługi agencji podró-
ży w  zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi agencji 
rezerwującej podróże, Usługi agencyjne obejmujące organizację 
podróży, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu po-
dróżnych, Usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc na podróż, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, Usługi dorad-
cze związane z organizowaniem podróży, Usługi rezerwacji biletów 
na podróż, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, Usługi informacyj-
ne związane z  podróżowaniem, Usługi w  zakresie organizowania 
transportu podróżnych, Usługi w zakresie podróży, Usługi w zakresie 
rezerwowania podróży, Usługi w  zakresie udostępniania informacji 
dotyczących podróży, Usługi w  zakresie rezerwacji biletów na  po-
dróże i  wycieczki, Usługi w  zakresie rezerwacji podróży i  środków 
transportu, Usługi w  zakresie wczasów zorganizowanych związane 
z  planowaniem podróży, Usługi z  zakresu organizacji i  rezerwacji 
podróży, 43 Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwa-
terowań, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwa-
terowania tymczasowego, Usługi w zakresie obozów turystycznych 
[zakwaterowanie], Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
Rezerwacja zakwaterowania na  rzecz podróżnych, Rezerwowanie 
pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług informacyjnych doty-
czących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Usługi agen-
cji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi 
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur podróży 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji .

(111) 348791 (220) 2021 08 25 (210) 533102
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) sKalsKI KaROl, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZeChOWnIa ZDROWy ORZeCh DO ZgRyZIenIa
(540) 

(531) 05 .07 .06, 19 .03 .01, 26 .01 .22, 26 .01 .16, 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Masło, Masło z orzechów, Masło z orzechów nerkowca, 
Mielone orzechy, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, 
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy laskowe, przetwo-
rzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy pekan, przetwo-
rzone, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przy-
prawione, Orzechy solone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne 
konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Prażone orzechy ziem-
ne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy ner-
kowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy wło-
skie, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, solone orzechy nerkowca, suszone orzechy kokoso-
we, Pasta z orzechów laskowych, 30 Orzechy macadamia w polewie 
czekoladowej, Orzechy w  czekoladzie, Orzechy w  polewie czekola-

dowej, Orzechy w  polewie [wyroby cukiernicze], Pasty czekolado-
we do  smarowania zawierające orzechy, sosy zawierające orzechy, 
Czekolada, Czekolada mleczna w tabliczkach, Kawa aromatyzowana, 
Kawa, Kawa mielona, Kawa w  formie mielonej, Kawa w  postaci ca-
łych ziaren, 31 nieprzetworzone orzechy, Orzechy, Orzechy brazylij-
skie świeże, Orzechy jadalne [nieprzetworzone], Orzechy kokosowe, 
Orzechy laskowe, Orzechy laskowe, świeże, Orzechy pekan świeże, 
Orzechy pistacjowe świeże, Orzechy świeże, Świeże orzechy włoskie .

(111) 348792 (220) 2021 08 25 (210) 533105
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) ale PaTenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hUBUs
(510), (511) 21 Bidony [puste], Bidony rowerowe, Bidony sprzedawane 
puste, Puste bidony rowerowe, artykuły do pielęgnacji odzieży i obu-
wia, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i mate-
riały do  wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do  higieny 
i pielęgnacji urody, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykona-
ne z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej 
klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduk-
tem, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, aluminiowe 
butelki na wodę, puste, Butelki, Butelki biodegradowalne, Butelki bio-
pochodne, Butelki chłodnicze, Butelki dla podróżnych, Butelki do pi-
cia, Butelki do  wielokrotnego użytku, Butelki elastyczne z  wyciska-
czem [puste], Butelki izolowane, termosy, Butelki na  likier, Butelki 
na  napoje dla podróżnych, Butelki na  preparaty farmaceutyczne 
sprzedawane puste, Butelki na  wodę, Butelki na  wodę z  tworzywa 
sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki 
na wodę z tworzyw sztucznych [puste], Butelki na wodę ze stali nie-
rdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki 
na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, Otwieracze 
do butelek, Butelki shakery sprzedawane puste, Butelki, sprzedawane 
puste, Butelki szklane [pojemniki], Butelki z  plastiku, Butelki z  two-
rzyw sztucznych, Butelki ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Ko-
szyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym, Butelki na napoje dla 
podróżnych, neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, Opaski 
na  butelki z  winem specjalnie przystosowane do  nakładania 
na  ich  górną część, aby zapobiec skapywaniu, Plastikowe butelki 
na wodę [puste], Podstawki pod butelki [stojaki], Wiaderka do kostek 
lodu [na butelki], Termosy [butelki termiczne], stojaki na butelki z wi-
nem, stojaki na butelki, Podstawki pod butelki wina, z metali szlachet-
nych, Balony szklane [pojemniki], Bańki szklane [pojemniki], Cera-
miczne pokrywki na  pojemniki do  chusteczek higienicznych, 
Dopasowane pokrywy pojemników na śmieci, Fiolki szklane [pojem-
niki], Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowe-
go, Karmniki dla ptaków w  postaci pojemników, Kulki zapachowe 
[pojemniki], lód (Pojemniki do-), Miski z tworzyw sztucznych [pojem-
niki dla gospodarstwa domowego], niemetalowe pojemniki na wodę 
święconą, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt 
domowych, Plastikowe pojemniki z uchwytami na soki w kartonach, 
Podstawki na pojemniki do przypraw, Przenośne pojemniki chłodni-
cze, nieelektryczne, Pojemniki chłodzące do  kawioru, Pojemniki 
do chleba, Pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębo-
wych, Pojemniki do  napojów, Pojemniki do  pieczenia wykonane 
ze szkła, Pojemniki do popcornu do stosowania w kuchenkach mikro-
falowych, Pojemniki do  przechowywania żywności, Pojemniki 
do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodar-
stwie domowym, Pojemniki do  przesadzania roślin, Pojemniki 
do schładzania do napojów, Pojemniki do schładzania [nieelektrycz-
ne], Pojemniki do schładzania masła, Pojemniki do schładzania bute-
lek, Pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, 
Pojemniki do  użytku domowego, Pojemniki do  użytku domowego 
z metali szlachetnych, Pojemniki do użytku domowego lub kuchen-
nego, Pojemniki emaliowane, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ku-
chenne na  tłuszcz, puste, Pojemniki na  chleb, Pojemniki [kuwety] 
na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki na chleb [do użyt-
ku kuchennego], Pojemniki na czosnek, Pojemniki na jajka z tworzyw 
sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki na kanapki, Pojemniki 
na  karmę dla ptaków, Pojemniki na  kleje, Pojemniki na  kompost 
do użytku domowego, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na kwiaty, 
Pojemniki na lód, Pojemniki na lód, do celów domowych, Pojemniki 
na  musztardę, Pojemniki na  mydło, Pojemniki na  nieczystości dla 
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zwierząt domowych, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki 
na pędzelki, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Pojem-
niki na potpourri, Pojemniki na ptasie nieczystości, Pojemniki na śmie-
ci i  odpadki, Pojemniki na  środki do  czyszczenia zębów, Pojemniki 
na szczoteczki do zębów, Pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, 
do użytku domowego, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na wyka-
łaczki z metali szlachetnych, Pojemniki na żywność dla zwierząt do-
mowych, Pojemniki na żywność z podwójną izolacją cieplną, Pojem-
niki na żywność zatrzymujące ciepło, Pojemniki próżniowe na ziarna 
kawy, Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toa-
letowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do prze-
chowywania karmy dla zwierząt domowych, Pojemniki-tacki do  za-
mrażania kostek lodu, Pojemniki termoizolacyjne na  puszki 
z napojami, do użytku domowego, Pojemniki termoizolacyjne na na-
poje, Pojemniki termoizolacyjne, Pojemniki z odlewanego sztuczne-
go kamienia do użytku domowego, Pojemniki z przegrodami do prze-
chowywania sztućców, Pojemniki z  tworzyw sztucznych 
do dozowania żywności dla zwierząt domowych, Pojemniki ze szkła, 
Pokrywy szklane do przemysłowych pojemników opakowaniowych, 
Pokrywy wielofunkcyjne do pojemników kuchennych, Przemysłowe 
pojemniki opakowaniowe ze szkła, Przemysłowe pojemniki opakowa-
niowe z porcelany, Przenośne pojemniki chłodnicze, nieelektryczne, 
Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przykrywki jednora-
zowe do  pojemników użytku domowego, Puste pojemniki-rozpyla-
cze, szczotki do  czyszczenia pojemników, szczotki z  pojemnikiem 
na detergent, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termoizolacyj-
ne pojemniki na  żywność lub napoje, Termoizolowane pojemniki 
na napoje, Uchwyty do pojemników na napoje, przenośne, Uniwer-
salne przenośne pojemniki do użytku domowego, Zamykane nieme-
talowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowego, Pojem-
niki [kuwety] na  nieczystości dla zwierząt, 28 artykuły i  sprzęt 
sportowy, Futerały przystosowane do  noszenia artykułów sporto-
wych, sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, akcesoria do pływania, 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], amunicja 
do  pistoletów do  paintballa, antenki do  siatek do  gry w  siatkówkę, 
aparatura do łucznictwa, artykuły do gier w rzutki, artykuły gimna-
styczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły sportowe, Ban-
dy do  stołów bilardowych, Bandy do  stołów bilardowych [sprzęt 
do gry], Bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, Bandy 
na stoły będące częściami stołów bilardowych, Bandy na stoły bilar-
dowe, Bandy stołów bilardowych, Bazy baseballowe, Bazy do softbal-
lu, Bazy domowe do gry w softball, Bazy miotaczy [baseball], Beczki 
do rzutek, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, 
Kije bilardowe, Bile ponumerowane do gry w bilard, Końcówki do ki-
jów bilardowych, Bloczki do jogi, Bloki startowe [artykuły sportowe], 
Bloki startowe [do sportów na bieżni], Bloki startowe na zawody spor-
towe, Błoto do wcierania w piłki do gry w baseball i softball, Bobsleje, 
Bodyboard, Bokserskie worki treningowe, Bramki do  gry w  bandy, 
Bramki do piłki nożnej, Bramki do unihokeja, Bramki hokejowe, Broń 
do  szermierki, Broń paintballowa [artykuły sportowe], Celowniki 
do łuku, inne niż teleskopowe, Chusty do jogi, Chińskie lotki [jianzi], 
Cięciwy do  łuków, Cięciwy łuków, Ciężarki na  nadgarstki i  kostki 
do ćwiczeń, Dart, Deski do bodysurfingu, Deski do paddleboardingu, 
Deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Deski do pływa-
nia z latawcem [kiteboard], Deski do sportu wodnego skimboard, De-
ski do uprawiania sportów wodnych, Deski do wakeboardingu, Deski 
do wakeskate, Deski kneeboardowe, Deski surfingowe, Deski surfin-
gowe z żaglem, Deski typu bodyboard, Deski windsurfingowe, Deski 
z kołami z oponami do mountainboardingu, Deskorolki [sprzęt rekre-
acyjny], Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Dmuchane baseny kąpielo-
we do celów rekreacyjnych [zabawki], Dmuchane baseny kąpielowe 
do  celów rekreacyjnych, Dołki do  puttowania [golf], Dopasowane 
pokrowce do  rakiet do  gry w  racquetball, Dopasowane pokrowce 
na  deski typu bodyboard, Dopasowane pokrowce na  główki kijów 
golfowych, Dopasowane pokrowce na kije golfowe, Dopasowane po-
krowce na kije golfowe typu putter, Dopasowane pokrowce na kije 
narciarskie, Dopasowane pokrowce na narty, Dopasowane pokrowce 
na rakiety do squasha, Dopasowane pokrowce na rakiety do badmin-
tona, Dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, Dopasowane po-
krowce na sprzęt sportowy, Dopasowane pokrowce na torby do golfa, 
Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki 
do podciągania na drzwi, Drewniane miecze do kendo, Dyski sporto-
we, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym powie-

trzu], ekspandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej, elek-
troniczne gry w rzutki, ergometry wioślarskie, etui na kije baseballowe, 
etui na rzutki do gry w darta, etykiety na torby golfowe, Flagi golfowe 
[artykuły sportowe], Florety do szermierki, Florety [szermiercze flore-
ty], Futerały do kijów bilardowych, Futerały na kije bilardowe, Futerały 
na narty, Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, gim-
nastyczne drążki poziome, gliniane dyski wystrzeliwane jako cel dla 
strzelców, główki kijów golfowych, Kije golfowe, groty do strzał łucz-
niczych, gruszki bokserskie na sprężynie, gry sportowe, gry w kule 
[boule], gry z piłeczką i paletką [paddleball], gryfy do hantli [do pod-
noszenia ciężarów], gumki naramienników do  użytku sportowego, 
gumowe piłki do baseballu, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, 
hantle kettlebell, hydropłaty do  desek będących sprzętem sporto-
wym, Igły do pompek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używa-
na przez sportowców, Kamienie curlingowe, Kamizelki ochronne 
do sztuk walki, Kij do camogie, Kije [artykuły sportowe], Kije basebal-
lowe, Kije bilardowe, Kije bilardowe [do gry w pool], Końcówki do ki-
jów bilardowych, Kije do gier, Kije do gier z piłką, Kije do gry w bandy, 
Kije do gry w polo [mallety], Kije do hokeja na lodzie, Kije do hokeja 
na trawie, Kije do krykieta, Kije do lacrosse, Kije do nordic walking, Kije 
do  snookera, Kije do  softballu, Kije do  unihokeja, Kije golfowe, Kije 
golfowe [putter], Kije golfowe typu putter, Kije hokejowe, Kije narciar-
skie, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klatki do mieszanych sztuk 
walki, Koła do  jogi, Koła sportowe, Kołczany łucznicze, Kołeczki 
do stawiania piłek golfowych, Kółka do deskorolek, Końcówki do ki-
jów bilardowych (pool), Końcówki do  kijów bilardowych, Końcówki 
do pompowania piłek, Końcówki do rzutek, Konie gimnastyczne, Ko-
nie gimnastyczne z łękami, Kosze do gry w koszykówkę, Kosze do ko-
szykówki, Kosze do łapania piłek, Kosze do zbierania piłek tenisowych, 
Krawędzie nart, Krążki do  ćwiczenia puttowania [wbijania piłki 
do dołka] wewnątrz, Krążki do gry w hokeja, Krążki do hokeja, Krążki 
do wzmacniania uchwytu, Krążki hokejowe, Kreda do kijów bilardo-
wych, Kreda do  kijów do  gry w  pool bilard, Kręgle, Kule bilardowe, 
Kule do gry w kręgle, Kule do gry w bocce, Kule do pchnięcia kulą, Kule 
do petanki, Kule [gry], Kule żelazne do użytku w pchnięciu kulą, Kulki 
wypełnione farbą do gry w paintball, Kulki wypełnione farbą do gry 
w paintball [pociski], Kulki z farbami do użytku jako pociski paintballo-
we w  grach wojennych, Kusze [sprzęt sportowy], latawce, latawce 
powerkite, ławki do  ćwiczeń, ławki do  ćwiczenia mięśni brzucha, 
ławki do  podnoszenia ciężarów, ławki do  użytku gimnastycznego, 
ławki do użytku sportowego, linki do jazdy na nartach wodnych, lin-
ki do kijów do  lacrosse, linki holownicze do  jazdy na nartach wod-
nych, liny do gimnastyki rytmicznej, łopatki pływackie, lotki do gry 
rakietkami hagoita, lotki [gry], lotnie, łuki do japońskiego łucznictwa 
(yumi), łuki do łucznictwa, łuki do strzelania, łuki sportowe [łucznic-
two], łuki strzelnicze, łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry w hokeja na lo-
dzie, Magnezja do poprawy chwytności w czynnościach sportowych, 
Małe trampoliny, Manekiny blokujące [akcesoria treningowe do  fut-
bolu amerykańskiego], Markery do gry w paintball, Maski dla łapaczy, 
Maski do baseballa, Maski do kendo, Maski osłaniające twarz, do użyt-
ku sportowego, Maski szermiercze, Maszty do  desek windsurfingo-
wych, Maszynki do  klejenia lotek do  strzał łuczniczych, Maszyny 
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, Maszyny do gry w kręgle, Maszyny do przysiadów, 
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, 
Maszyny i urządzenia do kręgli, Materiały strunowe do rakiet sporto-
wych, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt 
golfowy, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] we-
wnątrz, Maty do strzałek, Maty golfowe, Mechanizmy do ustawiania 
kręgli, Metalowe kije golfowe, Miecze bambusowe do kendo, Młoty 
do sportów, Mostki bilardowe, Mostki bilardowe [sprzęt do gier], na-
boje do procy, naciągi do rakiet, naciągi do rakiet do gry w racquet-
ball, naciągi do rakiet squash, naciągi do rakiet [tenisowych lub bad-
mintonowych], naciągi do  rakiet tenisowych, naciągi do  rakiet 
wykonane z jelita, naciągi naturalne do rakiet tenisowych wykonane 
z jelita, naciągi naturalne do rakiet do squasha wykonane z jelita, na-
ciągi rakiet do  badmintona, nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na  wodzie, nadmuchiwane worki do  bicia, nadmuchiwane baseny 
kąpielowe [artykuły do zabawy], nagolenniki [artykuły sportowe], na-
golenniki do użytku sportowego, nagolenniki lekkoatletyczne, nago-
lenniki piłkarskie, nakładki z tarczą do gry w rzutki, nakolanniki [arty-
kuły sportowe], nakolanniki do gry w futbol amerykański, nakolanniki 
do użytku sportowego, nakolanniki do użytku w grze w piłkę nożną, 
nakrycia na końcówki kijów golfowych, nałokietniki do gry w futbol 
amerykański, nałokietniki do  gry w  krykieta, naparstniki łucznicze, 
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napinacze łuków, naramienniki do gry w futbol amerykański, nara-
mienniki do  użytku sportowego, nartorolki, narty, narty do  mono-
skiingu, narty skiboardowe, narty wodne, narty zjazdowe, numero-
wane bile do gier bilardowych, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, 
Obciążniki na  nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg do  użytku 
sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obrę-
cze sportowe, Obręcze wykorzystywane w  gimnastyce rytmicznej, 
Obrotowe uchwyty do pompek, Obrotowe uchwyty do worków tre-
ningowych, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze 
ciała do gry w futbol amerykański, Ochraniacze ciała do użytku spor-
towego, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze dla 
bramkarza do  gry w  hokeja na  trawie, Ochraniacze dla bramkarzy, 
Ochraniacze dla bramkarzy do  hokeja na  lodzie, Ochraniacze dłoni 
do  użytku sportowego, Ochraniacze do  Taekwondo, Ochraniacze 
do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze 
genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze klatki 
piersiowej do  gry w  futbol amerykański, Ochraniacze na  brzuch 
do Taekwondo, Ochraniacze na gardło do użytku sportowego, Ochra-
niacze na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na klatkę piersio-
wą przystosowane do uprawiania taekwondo, Ochraniacze na klatkę 
piersiową [do  hokeja], Ochraniacze na  klatkę piersiową do  użytku 
sportowego, Ochraniacze na klatkę piersiową [do użytku w grze w ba-
seball], Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce 
[artykuły sportowe], Ochraniacze na  łokcie [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, Ochraniacze 
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na  łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły 
sportowe], Ochraniacze na łyżwy, Ochraniacze na nadgarstki do użyt-
ku sportowego, Ochraniacze na  nogi do  gry w  futbol amerykański, 
Ochraniacze na  nogi [ochraniacze do  gry w  krykieta], Ochraniacze 
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, Ochraniacze na palce 
do koszykówki, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochrania-
cze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona do gry 
w  baseball, Ochraniacze na  ramiona i  łokcie [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na  ręce przystosowane do  użytku sportowego, Ochra-
niacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, 
Ochraniacze nóg do  użytku sportowego, Ochraniacze podbicia 
do użytku sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sporto-
we], Ochraniacze ramion dla łuczników, Ochraniacze talii do użytku 
sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Ochronne maski 
na twarz do użytku w szermierce, Ochronne pokrowce na rakiety, Od-
bijacze bramkarskie do trenowania hokeja, Odskocznie do gimnasty-
ki, Opaski do uchwytów rakiet tenisowych, Opaski na uchwyt do ra-
kiet do  badmintona, Opaski na  uchwyt rakiet do  squasha, Opaski 
na  uchwyt rakietek do  tenisa stołowego, Osłony bezpieczeństwa 
do słupków do tenisa, Osłony dla nart, Osłony na cel do karate, Osłony 
na  golenie do  karate, Osłony na  wiązania do  nart, Ostrza łyżew, 
Oszczepy [artykuły sportowe], Oszczepy [do  sportów terenowych], 
Otwarte celowniki do łuków do łucznictwa, Owijki do kijów do hokeja 
na lodzie, Pałeczki do sztafety, Paletki do gier z piłeczką i paletką [pad-
dleball], Pałki gimnastyczne, Pancerze do  kendo, Paralotnie, Paski 
do jogi, Paski mocujące do desek typu bodyboard, Pasy do owijania 
dłoni do użytku sportowego, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły 
sportowe], Pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, 
Pasy na nadgarstki do podnoszenia ciężarów, Pasy na  talię, do ćwi-
czeń, Pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, Piaskownice [artyku-
ły sportowe], Piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, Piłeczki 
do gier z piłeczką i paletką [paddleball], Piłeczki do ściskania antystre-
sowe, Piłeczki do  tenisa stołowego, Piłki antystresowe do  ćwiczeń, 
Piłki baseballowe, Piłki baseballowe [nie  miękkie], Piłki do  ćwiczeń, 
Piłki do futbolu amerykańskiego, Piłki do futsalu, Piłki do gry netball, 
Piłki do gry w bandy, Piłki do gry w dwa ognie, Piłki do gry w futbol 
amerykański, Piłki do gry w hokeja na trawie, Piłki do gry w paddle te-
nis, Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball, Piłki do gry w rugby, 
Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry w unihokeja, Piłki do koszy-
kówki, Piłki do krykieta, Piłki do lacrosse, Piłki do pilatesu, Piłki do piłki 
nożnej, Piłki do rugby, Piłki do ściskania w postaci piłek gumowych 
do ćwiczenia rąk, Piłki do siatkówki, Piłki do soft tenisa, Piłki do soft-
ballu, Piłki do sportów rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do water-
polo, Piłki futbolowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi, 
Piłki golfowe, Piłki jako sprzęt sportowy, Piłki lekarskie, Piłki plażowe, 
Piłki ręczne, Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, Piłki teni-
sowe, Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, Platformy do ćwi-
czeń, Płetwy denne do  desek z  żaglem, Płetwy do  desek surfingo-

wych, Płetwy do  desek windsurfingowych, Płetwy do  nurkowania, 
Płetwy do  nurkowania z  akwalungiem, Płetwy surfingowe, Płotki 
[do bieżni], Płotki do użytku w lekkoatletyce, Płotki do użytku w tre-
ningu lekkoatletycznym, Podpórki do  snookera, Podpórki pod kije 
bilardowe, Podstawki pod kije bilardowe, Podstawki do wykopywania 
piłek, Poduszki amortyzujące kopnięcia karate, Podwozia do deskoro-
lek, Pojemniki na piłki tenisowe, Pojemniki na rzutki do darta, Pojem-
niki na zestawy do krokieta, Pojemniki przystosowane do przechowy-
wania rzutek, Pojemniki przystosowane do  przechowywania piór 
do  rzutek, Pokrowce do  nart wodnych, Pokrowce dopasowane 
na główki kijów golfowych, Pokrowce na deski surfingowe, Pokrowce 
na  deski z  żaglem, Pokrowce na  główki kijów golfowych, Pokrowce 
na główki rakiet do squasha, Pokrowce na kije bilardowe, Pokrowce 
na kije do softballu, Pokrowce na kije golfowe, Pokrowce na łuki dla 
łucznictwa, Pokrowce na  rakietki do  tenisa stołowego, Pokrowce 
na rakiety, Pokrowce na rakiety do gry w squasha, Pokrowce na rakie-
ty do  tenisa, Pokrowce na  rakiety [do  tenisa albo badmintona], Po-
krowce wyprofilowane na  rakiety do  tenisa stołowego, Pokrycia śli-
zgów nart, Pokrycie ślizgów nart, Pomoce treningowe do gry w golfa, 
Pompki do piłek, Pompki specjalnie przystosowane do użytku z piłka-
mi do gier, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Pompony dla cheerleaderek, Poręcze asymetryczne, Poręcze 
równoległe do  gimnastyki, Pręty sprężynowe [ekspandery] do  ćwi-
czeń, Proce [artykuły sportowe], Proce jako artykuły sportowe, Prze-
dłużenia do kijów bilardowych, Przedmioty do rzucania rzutek strzel-
niczych, Przenośne bramki do  gry w  baseball, Przenośne drążki 
do tańca, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przybory do łucz-
nictwa, Przykrycia na rakietki do tenisa stołowego, Przyrządy do na-
prawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy do re-
gulacji przechyłu przy uderzeniu w golfie, Przyrządy do wyrzucania 
rzutek strzelniczych, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastycz-
ne do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przy-
rządy stosowane w kulturystyce, Rączki do rakiet, Rakietki do badmin-
tona, Rakietki do tenisa stołowego, Rakiety do badmintona, Rakiety 
do gry w racquetball, Rakiety do squasha, Rakiety do tenisa, Rakiety 
do tenisa platformowego [paddle], Rakiety do tenisa ziemnego, na-
ciągi do  rakiet, Rakiety [rakietki], Rakiety śnieżne, Rakiety tenisowe, 
Ręczne trenażery nóg, Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń opo-
rowych na górne i dolne partie ciała, Rękawice baseballowe, Rękawice 
bilardowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla chwytaczy do  gry 
w baseball, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria 
do gier], Rękawice dla pierwszobazowego [baseball], Rękawice do fut-
bolu amerykańskiego, Rękawice do  gier, Rękawice do  gry w  kręgle, 
Rękawice do gry w piłkę nożną, Rękawice do gry w piłkę ręczną, Ręka-
wice do gry w softball, Rękawice do jazdy na nartach wodnych, Ręka-
wice do karate, Rękawice do lacrosse, Rękawice do podnoszenia cię-
żarów, Rękawice do  racquetball, Rękawice do  szermierki, Rękawice 
do taekwondo, Rękawice do windsurfingu, Rękawice golfowe, Ręka-
wice hokejowe, Rękawice kote, Rękawice ochronne [rękawice do upra-
wiania łucznictwa], Rękawice sparingowe, Rękawice wykonane spe-
cjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Rękawiczki pływackie, 
Ringi bokserskie, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, Ro-
wery treningowe stacjonarne i  rolki do  nich, Równoważnie [gimna-
styczne], Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Rzutki, strzałki [gra], 
Rzutki strzelnicze [tarcze], sanki, sanki [artykuły sportowe], sanki blo-
kujące do futbolu amerykańskiego, sanki bobslejowe [artykuły spor-
towe], sanki do skeletonu [artykuły sportowe], sanki i ślizgacze do ce-
lów rekreacyjnych, shafty do  rzutek (do  gry w  darta), siatki 
do  badmintona, siatki do  bramek, siatki do  bramek do  gry w  piłkę 
nożną, siatki do bramek do hokeja na lodzie, siatki do celów sporto-
wych, siatki do gier z piłką, siatki do gry w piłkę, siatki do gry w piłkę 
siatkową, siatki do gry w racquetball, siatki do hokeja na lodzie, siatki 
do klatek do odbijania piłki baseballowej, siatki do koszykówki, siatki 
do  łuz w stole bilardowym, siatki do sportów, siatki do sportowych 
gier piłkowych, siatki do tenisa platformowego, siatki do tenisa stoło-
wego, siatki do uprawiania gry w golfa, siatki i słupki do tenisa, siatki 
tenisowe, skakanki, skakanki z wbudowanymi cyfrowymi licznikami, 
skistopery do  wiązań narciarskich, skóra focza [pokrycia na  narty], 
skrzynie gimnastyczne, sliotar (piłka do hurlingu), słupki do bramek, 
słupki do gry w siatkówkę, słupki do mocowania siatki do badminto-
na, słupki do  siatek tenisowych [sprzęt sportowy], słupki do  siatki 
do  tenisa stołowego, słupki do  tenisa, smycze do  desek surfingo-
wych, smycze do desek typu bodyboard, spadochrony do paralotni, 
spadochrony oporowe do treningu atletycznego, spadochrony szy-
bujące, spodenki z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, spor-
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towe nakolanniki do  jazdy na  deskorolce, sportowe nakolanniki 
do  jazdy na  łyżwach, sportowe nakolanniki do  jazdy na  rowerze, 
sportowe nałokietniki do  jazdy na  rowerze, sportowe nałokietniki 
do jazdy na łyżwach, sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce, 
sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe 
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe ochrania-
cze na  nadgarstki do  jazdy na  deskorolce, sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy 
na  rowerze, sportowe ochraniacze na  ręce do  jazdy na  deskorolce, 
spraye z żywic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, sprzęt 
do  badmintona, sprzęt do  ćwiczeń fizycznych w  pomieszczeniach, 
sprzęt do  ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do  gry 
w  bilard, sprzęt do  gry w  bilarda, sprzęt do  gry w  piłkę siatkową, 
sprzęt do  łucznictwa, sprzęt do  łucznictwa [japońskie i  zachodnie 
style], sprzęt do piłki nożnej, sprzęt do szermierki, sprzęt do trenin-
gów sportowych, sprzęt do  treningu sztuk walki, sprzęt łuczniczy, 
sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, sprzęt używany na trenin-
gach rugby, sprzęt używany przy grze w  golfa, Środkowe paski 
do siatki tenisowej, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska ma-
szyn do biegania, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, ste-
rowane radiowo miniaturowe cele powietrzne do użytku sportowe-
go, stojaki do przysiadów, stojaki do uderzania piłek baseballowych, 
stojaki na kije bilardowe, stojaki na torby golfowe, stojaki specjalnie 
przystosowane do przechowywania kijów golfowych, stołki gimna-
styczne, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub 
żetonami, stoły do inwersji, stoły do tenisa stołowego, stopnie [step-
pery] do aerobiku, stożki treningowe do piłki nożnej, struny do rakiet, 
strzały łucznicze, Deski surfingowe, suspensoria dla sportowców, 
szable [broń do szermierki], szafki na tarcze do gry w strzałki, szczotki 
do curlingu, sznurki syntetyczne do użytku z rakietami, sznurowadła 
do  naramienników do  użytku sportowego, szpady do  szermierki, 
sztangi do podnoszenia ciężarów, sztuczne ściany wspinaczkowe, Ta-
blice do  koszykówki, Tablice do  koszykówki ze  szkła, Tarcze do  gry 
w rzutki, Tarcze elektroniczne, Tarcze elektroniczne do gier i sportu, 
Tarcze łucznicze, Tarcze strzelnicze, Tarcze strzelnicze do broni palnej, 
Tarcze strzelnicze do użytku sportowego, Tarcze treningowe do sztuk 
walki, Taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, Taśmy do ćwiczeń, Ta-
śmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, Taśmy do uchwytów 
kijów bejsbolowych, Taśmy do  uchwytów kijów golfowych, Taśmy 
do uchwytów rakiet, Taśmy elastyczne do rozciągania palców, Taśmy 
z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, Tłumiki drgań do rakiet 
tenisowych, Torby dla osób noszących kije golfowe, Torby na desko-
rolki, Torby na kije do hokeja na lodzie, Torby na kije golfowe, Torby 
na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na kołeczki do stawiania 
piłek golfowych, Torby na kółkach na sprzęt do golfa, Torby na kręgle, 
Torby na kręgle [przystosowane], Torby na narty, Torby na piłki do gry 
w lacrosse, Torby na piłki futbolowe, Torby na sprzęt do krykieta, Tor-
by na sprzęt do krykieta [dopasowane], Torby przystosowane do ki-
jów do lacrosse, Torby przystosowane do kul do kręgli, Torby przysto-
sowane do  noszenia sprzętu sportowego, Torby przystosowane 
do  noszenia desek surfingowych, Torby przystosowane do  sprzętu 
szermierskiego, Torby specjalnie przystosowane do  sprzętu sporto-
wego, Torby specjalnie zaprojektowane na  deski surfingowe, Torby 
specjalnie zaprojektowane do  nart, Torby tenisowe wyprofilowane 
do noszenia rakiety, Tory kręglarskie, Trampoliny, Trampoliny [artyku-
ły sportowe], Trampoliny treningowe, Trapezy [uprząż] do  desek 
windsurfingowych, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzucha, 
Treningowe obciążniki na  nogi, Trójkąty bilardowe, Trójkąty na  bile 
bilardowe, Trzonki kijów golfowych, Tyczki do skoków, Tyczki do sko-
ków o tyczce (sprzęt sportowy), Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Uchwyty do  artykułów sportowych, Uchwyty do  kijów golfowych, 
Uchwyty do kredy bilardowej, Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty 
do  piłek, Uchwyty do  podnoszenia ciężarów, Uchwyty do  pompek, 
Uchwyty do  robienia pompek, Uchwyty liny do  nart wodnych, 
Uchwyty kijów golfowych, Uchwyty na  kołeczki tee, Uprząż wspi-
naczkowa, Uprzęże do  użytku w  sporcie, Urządzenia do  ćwiczeń fi-
zycznych [ćwiczenia], Urządzenia do ćwiczenia mięśni dłoni, Urządze-
nia do  kolejek tyrolskich do  celów rekreacyjnych, Urządzenia 
do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia do naciągów do rakiet teniso-
wych, Urządzenia do odsyłania kul do gry w kręgle, Urządzenia do od-
zyskiwania piłek golfowych, Urządzenia do osiągania sprawności fi-
zycznej [nie  do  użytku medycznego], Urządzenia do  serwowania 
do tenisa stołowego, Urządzenia do treningu gry w golfa, Urządzenia 
do  wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do  wzmacniania ciała 
[ćwiczenia], Urządzenia do  zaznaczania punktów w  bilardzie, Urzą-

dzenia zaciskowe [sprzęt do  wspinaczki górskiej], Usztywnione 
ochronne artykuły do użytku podczas gry w krykieta, Wałki do ćwi-
czeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, Wiąza-
nia do desek snowboardowych, Wiązania do desek z żaglem, Wiąza-
nia do nart, Wiązania do nart i ich części, Wiązania do nart wodnych, 
Wiązania do nart zjazdowych, Wiązania do stóp do desek z żaglem, 
Wiosła do deskorolek, Wiosła japońskie (hagoita), Worki treningowe, 
Worki treningowe montowane na podłodze, Wózki na torby golfowe, 
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Wyrzutnie do rzutków [ar-
tykuły sportowe], Zaciski na kije bilardowe, Zaczepki do mocowania 
sznurowadeł naramienników do użytku sportowego, Zaczepy do ho-
lowania nart wodnych, Zaczepy liny do holowania do nart wodnych, 
Zamaskowane kryjówki dla polujących na kaczki [artykuły sportowe], 
Zderzaki do kręgli, Zestawy do badmintona, Zestawy do gry w kręgle 
[skittles], Zestawy do  gry w  tee-ball, Zestawy do  krokieta, Zestawy 
do trenowania tenisa stołowego z elastycznym drążkiem, Zestawy łu-
ków do  strzelania, Zestawy prętów sprężynowych do  rozciągania 
do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Znaczniki do oznaczania po-
łożenia piłek golfowych, Znaczniki do toreb golfowych ze skóry, Żyłki 
do rakiet, Żyłki do rakiet tenisowych .

(111) 348793 (220) 2021 08 10 (210) 532561
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) TUlIlO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tulilo Pluszaki i nie tylko . . .
(540) 

(591) biały, czarny, różowy
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 27 .05 .01, 26 .13 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami .

(111) 348794 (220) 2021 08 12 (210) 532632
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) heRBal PhaRMaCeUTICals sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaRDIOPROTeCT
(540) 

(531) 02 .09 .01, 24 .01 .05, 24 .01 .08, 27 .05 .01, 26 .11 .13
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, nutraceutyki do  stosowania 
jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty wita-
minowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety do użytku medycznego, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia .

(111) 348795 (220) 2021 06 22 (210) 530608
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KIneTIC
(510), (511) 12 Rowery .
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(111) 348796 (220) 2021 06 22 (210) 530606
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POIsOn
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348797 (220) 2021 06 10 (210) 530074
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) PałaCOWa PRZysTaŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PałaCOWa PRZysTaŃ w Tarnogórze
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 07 .05 .08, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwate-
rowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, Wynajmowanie 
kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usłu-
gi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Biura zakwaterowania w hotelach, 
pensjonatach, hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie infor-
macji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, 
Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowania na urlop .

(111) 348798 (220) 2021 08 12 (210) 532634
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) heRBal PhaRMaCeUTICals sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUnPROTeCT
(540) 

(531) 02 .01 .08, 02 .09 .01, 24 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 5 suplementy diety dla sportowców, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia kontuzji sportowych, nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku me-
dycznego, Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów lecz-
niczych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kapsułki do celów 
leczniczych, Preparaty i  substancje lecznicze, Preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Wyciągi z roślin leczni-
czych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych .

(111) 348799 (220) 2021 08 13 (210) 532678
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) FOlWaRCZna gÓRsKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar hevelius
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Timesharing nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieru-
chomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharin-
gu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie komplek-
sów budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, Organizowanie najmu nie-
ruchomości na  wynajem, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usłu-
gi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Wynajmowanie pomieszczeń 
na  pobyt czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowa-
nie pokoi, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w  restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, 44 Pielęgnacja urody, salony piękności, solaria, Udo-
stępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie wanien do gorących 
kąpieli, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi 
łaźni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi 
spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry, 
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgna-
cji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi .

(111) 348800 (220) 2021 08 19 (210) 532860
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) saBaT PIOTR, Rawa Mazowiecka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCenT ZDROWeJ ŻyWnOŚCI sOlOMIJKa manufaktura 
dobrego smaku i zdrowia WWW .sOlOMIJKa .COM
(540) 

(591) zielony, czerwony, brązowy, żółty, niebieski, fioletowy
(531) 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Cukierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne .

(111) 348801 (220) 2021 06 03 (210) 529799
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
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(732) POlsKIe WyDaWnICTWO ROlnICZe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TPR Tygodnik Poradnik ROlnICZy
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do  pobrania, elektroniczne bazy 
danych, elektroniczne bazy danych zapisane na  nośnikach kompu-
terowych, e-booki, nagrane filmy, Podcasty do  pobrania, Publikacje 
elektroniczne, Publikacje elektroniczne do  pobrania w  postaci ma-
gazynów, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 16 Okładki 
czasopism, Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopi-
sma z plakatami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce ogól-
nej, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane komunikaty 
prasowe, Książki, Książki edukacyjne, gazety, Periodyki, Periodyki dru-
kowane, 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Rekla-
ma w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i ma-
gazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w  czasopismach, 
gazetach i magazynach, Przygotowywanie reklam prasowych, Usługi 
w  zakresie reklamy prasowej, Reklama w  prasie popularnej i  profe-
sjonalnej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i  marke-
tingowe, Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Usługi kon-
sultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Pomoc dotycząca za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, analizy 
odbioru reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi badawcze zwią-
zane z reklamą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Ba-
dania rynku do celów reklamowych, analiza świadomości społecznej 
w  dziedzinie reklamy, Usługi badawcze w  zakresie reklamy i  marke-
tingu, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Ocena skutków 
wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i  nagrane filmy 
do  pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolni-
czym, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi konsultacji bizne-
sowych w branży rolniczej, Udzielanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 41 Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Wyda-
wanie czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Multime-
dialne wydania czasopism, Publikowanie naukowych czasopism in-
formacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i  gazet, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Udostępnianie on-line czasopism o  tematyce ogól-
nej nie  do  pobrania, Usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych 
książek i  czasopism w  Internecie, Wydawanie gazet, Multimedialne 
wydania gazet, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie 
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i  bro-
szur, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych 
innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze i  reporterskie, Usługi wydawnicze za  pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elek-
tronicznych, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie rekreacji i kultury, 
Organizowanie konkursów, Organizowanie seminariów związanych 

z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, szkolenia 
w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate-
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Wydawanie audiobooków, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyj-
ne, nauczanie i szkolenia, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szko-
leniowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Przy-
gotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia w dziedzinie bizne-
su, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, Publikacja czasopism, Publikacja 
kalendarzy, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja broszur, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja i  redagowanie ksią-
żek, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Prowadzenie konferen-
cji biznesowych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, 
Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 348802 (220) 2016 09 17 (210) 461643
(151) 2021 12 22 (441) 2016 11 07
(732) hOlICZ JaCeK easy OFFICe, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e easyoffice
(540) 

(531) 20 .01 .17, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .07, 26 .04 .22, 27 .05 .01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami pa-
pierniczymi .

(111) 348803 (220) 2020 11 13 (210) 520835
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) BlaCKBURsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BlaCKBURsT
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo 
dotyczące reklamy w  zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie 
marketingu, doradztwo w  zakresie marketingu biznesowego, do-
radztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi promocyjno-
-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków 
audiowizualnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowi-
zualnych w celach reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, produkcja promocyjnych kaset wi-
deo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promowanie sprzeda-
ży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au-
diowizualnych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy telewizyjne, 
38 usługi transmisyjne, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub 
obrazów, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w za-
kresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyj-
nych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za  pomocą tele-
komunikacji, dostarczanie wiadomości za  pośrednictwem mediów 
audiowizualnych, elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, interaktywne przesyła-
nie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania 
programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, inte-
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raktywne usługi wideotekstowe, udostępnianie instalacji telekomu-
nikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do  celów 
edukacyjnych, udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów 
edukacyjnych, udostępnianie sprzętu do  nadawania sygnału telewi-
zyjnego poza studiem, udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru 
drogą radiową, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wy-
najem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu do transmisji 
obrazów, wynajem systemów łączności bezprzewodowej, wypożycza-
nie sprzętu do nadawania telewizji, wypożyczanie zestawów do nada-
wania satelitarnego, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting 
[audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi transmisji audiowizualnej, 
usługi łączności audiowizualnej, transmisja strumieniowa materiałów 
audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sie-
ci komputerowej, transmisja informacji w  dziedzinie audiowizualnej, 
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja 
danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizual-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem Internetu, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów 
telewizyjnych, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą 
[pay-per-view], emisja telewizyjna, emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie i  transmisja programów te-
lewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, 
nadawanie programów w telewizji, nadawanie symultaniczne telewizji 
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci 
bezprzewodowych, programy telewizyjne (transmisja-), 41 edukacja, 
rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fo-
tograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie gier 
wideo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 
administrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie [orga-
nizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] dzia-
łalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] usługami w zakre-
sie gier, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci 
łączności, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prezentacji au-
diowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizu-
alnych do  celów rozrywkowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, 
wynajem sprzętu i  urządzeń audiowizualnych i  fotograficznych, wy-
pożyczanie nagrań audiowizualnych, udostępnianie informacji online 
związanych z mediami audiowizualnymi, realizacja nagrań audiowizu-
alnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja prezentacji au-
diowizualnych, 42 usługi w zakresie projektowania, doradztwo, kon-
sultacje i  informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, opracowywanie i testowanie me-
tod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, planowa-
nie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób 
trzecich, platforma jako usługa [Paas] obejmująca platformy oprogra-
mowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, projektowanie audiowizualnych prac twórczych .

(111) 348804 (220) 2019 04 18 (210) 498972
(151) 2021 12 10 (441) 2019 07 29
(732) BUKMaCheRsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CZaRnyKOn .Pl
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w  tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja konkursów 
w  celach reklamowych, skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe związane z roz-

rywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem, zakładami, grami 
karcianymi, zakładami sportowymi i loteriami, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, doradztwo 
związane z  przetwarzaniem danych, promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie zawodów i  wydarzeń sportowych, promowanie 
towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, re-
klama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z wydarzeniami sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 te-
lekomunikacja, komunikacja interaktywna za pośrednictwem kompu-
terów, usługi łączności świadczone w Internecie, zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, internetowych linii czatowych, treści multi-
medialnych online, baz danych online, usług przechowywania danych 
telekomunikacyjnych, forów dyskusyjnych w  Internecie, zapewnianie 
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie 
dostępu do  witryn internetowych z  grami hazardowymi i  zwykłymi, 
zapewnianie dostępu do  portalu internetowego obejmującego pro-
gramy wideo na  życzenie, transmisja strumieniowa materiałów au-
dio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i  in-
formacji za  pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji za  po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak Internet, w tym 
wiadomości, obrazów i  informacji dotyczących rozrywki, konkursów, 
gier hazardowych, hazardu, zakładów, gier kasynowych i  zakładów 
sportowych, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za po-
średnictwem Internetu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty 
elektronicznej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktyw-
nej, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji me-
dialnych treści rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja 
sportowa, kształcenie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salo-
nów gier wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usługi 
rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnianie obiektów 
i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych online, 
usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie obsługi skompute-
ryzowanej gry bingo, gry internetowe [nie do pobrania], gry oferowane 
w systemie on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywkowe związa-
ne z automatami do gry, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony 
internetowej, usługi informacyjne w  zakresie biletów na  wydarzenia 
sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe lub sportowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzę-
tu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania kom-
puterowego, instalacja, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i  opracowywania oprogramowania 
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywi-
stości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, 
utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania w global-
nej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, 
przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej .

(111) 348805 (220) 2021 02 04 (210) 524145
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) enaTa BReaD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gorąco Polecam PIeKaRnIa
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 08 .01 .01, 01 .15 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe, chleby, bułki, rogale, drożdżówki, 
chałki, grahamki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, torty, ciastka, pieczywo 
cukiernicze, wyroby cukiernicze i piekarskie, babki, pierniki, herbatniki, 
krakersy, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, kawa, herbata, kakao, 
cukier, słodycze, biszkopty, Bułeczki słodkie, mąka i produkty zbożowe, 
produkty pszczelarskie, bułka tarta, masa do pieczenia, ciasto w prosz-
ku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, sy-
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ropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, jogurt mrożony, proszek 
do pieczenia, nie zawierające glutenu i niskobiałkowe wyroby cukier-
nicze, piekarnicze, kanapki, pieczywo tostowe, ciastka, pizza, potrawy 
na bazie mąki, słodycze, lody, makarony, kluski, mieszanki koncentra-
tów do samodzielnego wypieku pieczywa, mięso zapiekane w cieście, 
Wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, ciasta 
mączne, Ciastka ryżowe, Ciastka, gofry, słodycze ozdobne na choinki, 
grysik kukurydziany, herbatniki petit-beurre, Kanapki, Kluski, Kukury-
dza mielona i palona, Płatki kukurydziane, lody spożywcze, Makarony, 
Mąka, Mąka kukurydziana i pszenna, Muesli, naleśniki, Produkty spo-
żywcze na bazie owsa, Płatki owsiane, Paszteciki, Pieczywo imbirowe, 
Piernik, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, słodycze, suchary, Przekąski zbo-
żowe, słodycze ozdobne na choinki, Mąka sojowa, Tarty z nadzieniem 
i tarty z owocami, Tortille, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, wyroby 
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn do wypieków, kanap-
ki, pochodne mieszanki mąki, mieszanki do chleba, produkty mączne, 
mięso w cieście, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, sło-
dycze, spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze, preparaty zbożo-
we, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone półprodukty 
żywnościowe na  bazie mąki, 35 Prowadzenie sklepów detalicznych, 
punktów sprzedaży, hurtowni, sklepów internetowych i wysyłkowych 
oferujących i sprzedających: pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżów-
ki, chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułkę tartą, 
tortille, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i ciastka, bisz-
kopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, słodycze, chałwę, 
marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, galaretki owocowe, 
musy deserowe, mąkę i produkty zbożowe, batoniki zbożowe, przeką-
ski zbożowe, muesli, chipsy, potrawy na bazie mąki, makarony i kluski, 
wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, mię-
so w cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek 
do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, masę do pie-
czenia, ciasto w  proszku, mieszanki do  chleba, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawę, herbatę, kakao, czekoladę, 
kawę nienaturalną, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao i czekolady, 
jogurt mrożony, lody spożywcze, cukier, miód, sól, przyprawy, ryż, 
sosy, mięso, ryby, drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wody 
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, udzielanie 
informacji handlowych i porad konsumentom, 40 Usługi wytwarzania 
i wypieku pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wykony-
wanie pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych na zamówie-
nie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie barów 
szybkiej obsługi, kafeterii i  bufetów, kawiarni, restauracji, restauracji 
samoobsługowych, stołówek, usługi barowe, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 348806 (220) 2021 08 19 (210) 532861
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) saBaT PIOTR, Rawa Mazowiecka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCenT ZDROWeJ ŻyWnOŚCI Pastilla WWW .
sOlOMIJKa .COM RaWsKa
(540) 

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, fioletowy, 
różowy, biały, czarny
(531) 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Batony zbożowe i  energetyczne, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artyku-
ły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik] .

(111) 348807 (220) 2021 06 22 (210) 530561
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06

(732) eURa-TeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeRnsTeIn eleCTRIC
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizual-
ne, multimedialne i  fotograficzne, Mechanizmy kontroli dostępu, 
Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia 
do odtwarzania filmów i video .

(111) 348808 (220) 2021 06 22 (210) 530595
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TaBsPIn
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348809 (220) 2021 06 22 (210) 530596
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaDgIRl
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348810 (220) 2021 06 22 (210) 530597
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaDBOy
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348811 (220) 2021 06 22 (210) 530599
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VenOM
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348812 (220) 2021 06 22 (210) 530600
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gRaVITy
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348813 (220) 2021 06 22 (210) 530601
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TaBOU POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczytno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) QUeen
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 348814 (220) 2021 06 23 (210) 530662
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) TeRMeT sPÓłKa aKCyJna, Świebodzice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeRMgas
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(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Re-
gulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatu-
ry wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki 
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne 
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Ter-
mostaty, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, sterowniki urządzeń i  oprogramowania wbudo-
wanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze, 
Kotły do  centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do  centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Za-
sobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, elektryczne podgrze-
wacze wody, gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepły-
wowego podgrzewania wody, Bojlery do  instalacji dostarczających 
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym .

(111) 348815 (220) 2021 06 23 (210) 530663
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) TeRMeT sPÓłKa aKCyJna, Świebodzice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeRMgas eco
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Re-
gulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatu-
ry wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki 
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne 
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Ter-
mostaty, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, sterowniki urządzeń i  oprogramowania wbudo-
wanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze, 
Kotły do  centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do  centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Za-
sobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, elektryczne podgrze-
wacze wody, gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepły-
wowego podgrzewania wody, Bojlery do  instalacji dostarczających 
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym .

(111) 348816 (220) 2021 06 23 (210) 530664
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) TeRMeT sPÓłKa aKCyJna, Świebodzice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeRMgas condens
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Re-
gulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatu-
ry wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki 
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne 
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Ter-
mostaty, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, sterowniki urządzeń i  oprogramowania wbudo-
wanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze, 
Kotły do  centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do  centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Za-
sobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, elektryczne podgrze-
wacze wody, gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepły-
wowego podgrzewania wody, Bojlery do  instalacji dostarczających 
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym .

(111) 348817 (220) 2021 06 28 (210) 530803
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) POlFlUID sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielątkowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZePhyR MaDe By POlFlUID
(540) 

(591) niebieski, błękitny, czerwony
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .15 .25

(510), (511) 4 Oleje syntetyczne do sprężarek, Mineralne oleje smaro-
we, Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych [nie do paliw], 
Oleje do turbin .

(111) 348818 (220) 2021 07 23 (210) 531913
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) CeKO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
goliszew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeKO Roślinne z goliszewa
(540) 

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 09 .01 .07, 09 .01 .09, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Roślinne substytuty mleka, Bezmleczne substytu-
ty mleka, Warzywa przetworzone, Owoce przetworzone, Orzechy 
przetworzone, Orzechy suszone, Rośliny strączkowe przetworzone, 
nasiona roślin strączkowych w puszce, substytuty mięsa, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Formowane teksturowane białko roślinne do użyt-
ku jako substytut mięsa, substytuty serów, substytuty mleka, Pasty 
na  bazie orzechów, Owocowe pasty do  smarowania, Warzywne 
pasty do smarowania, Pasty na bazie roślin strączkowych, hummus 
[pasta z  ciecierzycy], 30 naleśniki, Placki, Placki bez mięsa, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, 31 surowe i nieprzetworzone ziarna, Ziarna [nasiona], nieprze-
tworzone ziarna do  jedzenia, Świeże zioła dla celów spożywczych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi .

(111) 348819 (220) 2021 07 28 (210) 532093
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) heBDa TaDeUsZ TylBUT, Tylmanowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tylbut
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Kapcie skórzane, Pantofle 
domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, 
Buty wsuwane, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie i damskie .

(111) 348820 (220) 2021 08 10 (210) 532562
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) PaWlUŚ MIChał, Przysieki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królestwo Wolnych słowian
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie wyrobów rzemieślniczych, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie wyrobów rzemieślniczych, 36 Dzierżawa nieruchomości 
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posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości i majątku, 41 edukacja [nauczanie], 
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem .

(111) 348821 (220) 2021 08 11 (210) 532577
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) OKOŃsKI łUKasZ FIRMa hanDlOWa, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seXCellenCe eROTIC shOP
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 10 gadżety erotyczne, Kulki dopochwowe, będące akce-
soriami erotycznymi dla dorosłych, Przyrządy do powiększania peni-
sa, stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, 
jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akce-
soria erotyczne dla dorosłych, Wibratory jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, Zabawki erotyczne .

(111) 348822 (220) 2021 08 11 (210) 532585
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) ŻyTnICKa MOnIKa, Boguszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPOBlU
(540) 

(591) biały, niebieski, szary
(531) 03 .05 .07, 10 .03 .10, 10 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kwiatami 
sztucznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kwiatami sztucz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  brokatem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z brokatem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  figurkami z  kryształu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z figurkami z kryształu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z figurkami ceramicznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  figurkami ceramicznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  żarówkami oświetleniowymi leD, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z żarówkami oświetleniowymi leD, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  lampami leD, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  lampami leD, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  naklejkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami na korespon-
dencję, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami na ko-
respondencję, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poszewkami 
na  poduszki, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  poszewkami 
na poduszki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami 
drewnianymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  skrzynkami 
drewnianymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze statuetkami 
z gipsu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze statuetkami z gipsu, 

Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku ze  świecami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  świecznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze świecznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmą kle-
jącą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  taśmą klejącą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wazonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wa-
zonami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  włóknem polie-
strowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z włóknem poliestro-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zawieszkami 
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zawieszkami [nie biżuteria ani nie do klu-
czy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  wstążkami [artykuły pasmanteryjne], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze wstążkami [artykuły pasmanteryjne], Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  portfelami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
wieszkami do  breloków do  kluczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zawieszkami do breloków do kluczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  kadzidełkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  kadzidełkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
skami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stabi-
lizatorami kolana do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  stabilizatorami kolana do  celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze stabilizatorami łokcia do celów 
medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stabilizatora-
mi łokcia do  celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze-
garkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami na żyw-
ność, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z półkami na żywność, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wózkami bagażowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami bagażowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z dwustronną taśmą przylepną 
do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dwu-
stronną taśmą przylepną do  użytku domowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  żetonami i  kostkami do  gry [wyposażenie 
do gier], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żetonami i kostkami 
do gry [wyposażenie do gier], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  skarbonkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  skar-
bonkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  stroikami 
na  świece, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  stroikami 
na świece, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zabawkami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grzebieniami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z obcinaczami do paznokci, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obcinaczami do  paznokci, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  smyczami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  smyczami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z workami 
na kał, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z workami na kał, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  okularami korekcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  okularami korekcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetyka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  głośnikami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku ze  słuchawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  wiatrakami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wiatrakami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  etui na  okulary, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  etui na  okulary, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ozdobami do włosów, wałkami do włosów, 
artykułami do upinania włosów oraz perukami i sztucznymi włosami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami do włosów, wałka-
mi do  włosów, artykułami do  upinania włosów oraz perukami 
i sztucznymi włosami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ram-
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kami do  zdjęć, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ramkami 
do zdjęć, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami stojący-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami stojącymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprayami odświeżającymi 
do pomieszczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprayami 
odświeżającymi do  pomieszczeń, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deskami do krojenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  deskami do  krojenia, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z bidonami [pustymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bido-
nami [pustymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cukiernica-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  cukiernicami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z durszlakami [przyborami gospo-
darstwa domowego], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dursz-
lakami [przyborami gospodarstwa domowego], Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  dywanikami na  podłogi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dywanikami na podłogi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dzbankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  dzbankami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojem-
niczkami z  gazem do  zapalniczek, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojemniczkami z gazem do zapalniczek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z klamerkami do wieszania ubrań na sznurze, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z klamerkami do wieszania ubrań 
na sznurze, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klejem biuro-
wym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  klejem biurowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wieszakami do ubrań, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  wieszakami do  ubrań, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z taboretami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  taboretami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  krzesłami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kulkami 
do prania z detergentem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kul-
kami do prania z detergentem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  zmiotkami do  kurzu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze zmiotkami do kurzu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z li-
nami, linkami i sznurami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lina-
mi, linkami i sznurami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lu-
strami [meblami], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  lustrami 
[meblami], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  łopatkami 
[sztućcami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łopatkami [sztuć-
cami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  łyżkami do  butów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z łyżkami do butów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z matami antypoślizgowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  matami antypoślizgowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z matami stołowymi z tworzyw sztucznych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z matami stołowymi z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  miotłami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z miotłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szu-
felkami do zamiatania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szu-
felkami do zamiatania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mi-
skami ze  szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  miskami 
ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z misami ceramicz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z misami ceramicznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nożyczkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  obieraczkami do  warzyw [nożami ręcznymi], Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  obieraczkami do  warzyw [nożami 
ręcznymi], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami 
do manicure i pedicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami do  manicure i  pedicure, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pojemnikami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojemnikami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pojemnikami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojemnikami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojemnikami do użytku domowego, Usługi sprzedaży 

hurtowej w  związku z  pojemnikami do  użytku domowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związki z popielniczkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związki z  popielniczkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rolkami do zbiera-
nia kłaczków z  ubrań [przylepne], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z rolkami do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami 
mleka do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nieelektrycz-
nymi spieniaczami mleka do  kawy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze spryskiwaczami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  spryskiwaczami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  su-
szarkami do bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze suszar-
kami do bielizny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do  pielęgnacji odzieży i  obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku ze  sznurkami do  ozdabiania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  sznurkami do  ozdabiania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  ścierkami do  wycierania kurzu 
[szmatki], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ścierkami do wy-
cierania kurzu [szmatki], Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  ścierkami do  osuszania naczyń, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ścierkami do osuszania naczyń, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  końcówkami do  mopów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z końcówkami do mopów, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi z materiałów tekstyl-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wycieraczkami pod 
drzwi z  materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyciskarkami do  cytryn [wyciskarki owoców cytruso-
wych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyciskarkami do cy-
tryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z niemetalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi 
na  meble, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  niemetalowymi 
narożnikami ochronnymi nakładanymi na  meble, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nieelektrycznymi zaparza-
czami do herbaty, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawa-
mi do manicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami 
do manicure, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  figurkami wykonanymi z  tworzyw sztucz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z figurkami wykonanymi 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ba-
teriami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  bateriami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami drukowanymi i arty-
kułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami drukowanymi i artyku-
łami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
rzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzę-
dziami ręcznymi .

(111) 348823 (220) 2021 06 29 (210) 530902
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) e . gRyCan, M . gRyCan sPÓłKa JaWna, Majdan (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OD gRyCana TRaDyCyJnIe UlUBIOne
(510), (511) 29 Deser z owocami i kremem, desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, desery mleczne, schłodzone desery mleczne, 
desery owocowe, galaretki owocowe, napoje mleczne, 30 Kawa, 
herbata, mrożona kawa, herbata mrożona, napoje na  bazie kawy, 
nielecznicze napoje na  bazie herbaty, napoje na  bazie czekolady, 
z mlekiem, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, lodowe wyroby cukiernicze, Desery lodowe, Ciasta 
lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 
Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Ja-
dalne wafle, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladki, 
Owocowe (galaretki-) [słodycze], Puddingi, Ciasta, Ciastka, Ciastecz-
ka, Pianki, Bezy, Tort lodowy, 32 napoje bezalkoholowe, Bezalkoho-
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lowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, Wody, 
aromatyzowane napoje gazowane, napoje aromatyzowane owo-
cami, napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe i warzywne, 
Owocowe nektary bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, lemo-
niada, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy do  na-
pojów, 43 lodziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, Usługi kateringowe, 
Katering w kafeteriach szybkiej obsługi .

(111) 348824 (220) 2021 07 13 (210) 531468
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 09
(732) DRO-BeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chojnice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRO-BeT
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i beto-
nu, elementy budowlane prefabrykowane-niemetalowe .

(111) 348825 (220) 2021 07 13 (210) 531471
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 09
(732) DRO-BeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chojnice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dro-Bet
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i beto-
nu, elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe-) .

(111) 348826 (220) 2021 06 15 (210) 530300
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BanK POlsKa Kasa OPIeKI sPÓłKa aKCyJna,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PeoBuy Banku Pekao s .a .
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Kar-
ty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielo-
funkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, 
Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów 
scalonych, Czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetycz-
ne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, Kompute-
ry, Bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do  weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortu-
jące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale 
elektroniczne do  punktów sprzedaży, Mechanizmy na  monety 
do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowa-
nia operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządze-
nia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
Terminale do  przetwarzania transakcji z  użyciem kart płatniczych, 
Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspoma-
gające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
aplikacje do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe do  obsługi 
bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicz-
nego i płatności elektronicznych, systemy elektronicznych terminali 
płatniczych [ePOs], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komu-
nikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramo-
wania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmi-
sji poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami, 
35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, sporządza-
nie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynko-
we, Prognozy i  analizy ekonomiczne, Usługi w  zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Rekla-

ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i  ofert reklamowych, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi 
obsługi programów lojalnościowych i  programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, analizy kosztów, Usługi pozyski-
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności go-
spodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompute-
rowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi 
systematyzacji, sortowania i  kompilacji danych w  komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wpar-
cie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzi-
nie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie 
programami lojalności klientów i  programami motywacyjnymi, Za-
rządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekruta-
cja personelu, Konsultacje w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji pracowników, agencje za-
trudnienia tymczasowego, Doradztwo w  zakresie wszystkich ww . 
usług, Informacja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowo-
ści internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami 
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we  wszystkich formach przyję-
tych w  krajowych i  międzynarodowych stosunkach bankowych, 
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyj-
mowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, 
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa gieł-
dowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie warto-
ści dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwo-
wych, Zarządzanie funduszami na  zlecenie, emisja papierów 
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji pa-
pierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone 
na  rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na  emisję 
papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji fi-
nansowych, Pośrednictwo, doradztwo i  gromadzenie informacji 
w  zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, 
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa-
pierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Ob-
rót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w za-
kresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie 
emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świad-
czeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, fundu-
szami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powierni-
cze, Usługi weryfikacji płatności i  autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i  obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa 
transakcji finansowych online za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub za  pośrednictwem urządzeń telekomunikacyj-
nych, mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdoty-
kowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności dokona-
nych za  pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela 
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płat-
ności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie fun-
duszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ra-
talne, Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie 
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności 
na  rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, elektroniczny 
transfer środków pieniężnych za  pośrednictwem telekomunikacji, 
Usługi płatnicze świadczone za  pośrednictwem bezprzewodowej 
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe świad-
czone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, 
Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, Doradztwo 
inwestycyjne, Usługi leasingowe, leasing finansowy, Finansowanie 
leasingu pojazdów, leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie 
zakupów na  raty, Pośrednictwo w  zakresie zakupu na  raty, Usługi 
oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, w dziedzi-
nie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania płatników, 
Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, admini-
strowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w  zakresie faktoringu, 
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Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, 
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania termi-
nowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpiecze-
nia w  zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w  zakresie majątku 
nieruchomego, Usługi wynajmowania i  wydzierżawiania nierucho-
mości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww . usług, Infor-
macja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łącz-
ności do  przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, 
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia 
satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finan-
sów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputero-
wą za  pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi 
w  zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu 
i  obsługi poczty elektronicznej i  skrzynek mailowych, Usługi udo-
stępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia forum on-line, 
Usługi portali komunikacyjnych i  informacyjnych, Usługi w zakresie 
dostępu do  portalu z  informacjami finansowymi, bankowymi, go-
spodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępnia-
nia platformy internetowej używanej do  wykonywania operacji 
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyła-
nie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektro-
nicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń trans-
misyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów 
drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do  baz danych 
dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi tele-
konferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wy-
żej wymienionych usług, Informacja o  wyżej wymienionych usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie .

(111) 348827 (220) 2021 06 15 (210) 530297
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BanK POlsKa Kasa OPIeKI sPÓłKa aKCyJna,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeoBuy
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Kar-
ty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielo-
funkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, 
Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów 
scalonych, Czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetycz-
ne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, Kompute-
ry, Bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do  weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortu-
jące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale 
elektroniczne do  punktów sprzedaży, Mechanizmy na  monety 
do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowa-
nia operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządze-
nia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
Terminale do  przetwarzania transakcji z  użyciem kart płatniczych, 
Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspoma-
gające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
aplikacje do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe do  obsługi 
bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicz-
nego i płatności elektronicznych, systemy elektronicznych terminali 
płatniczych [ePOs], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komu-

nikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramo-
wania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmi-
sji poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami, 
35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, sporządza-
nie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynko-
we, prognozy i  analizy ekonomiczne, Usługi w  zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i  ofert reklamowych, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi 
obsługi programów lojalnościowych i  programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, analizy kosztów, Usługi pozyski-
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności go-
spodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompute-
rowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi 
systematyzacji, sortowania i  kompilacji danych w  komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzi-
nie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie 
programami lojalności klientów i  programami motywacyjnymi, Za-
rządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekruta-
cja personelu, Konsultacje w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji pracowników, agencje za-
trudnienia tymczasowego, Doradztwo w  zakresie wszystkich ww . 
usług, Informacja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowo-
ści internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami 
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we  wszystkich formach przyję-
tych w  krajowych i  międzynarodowych stosunkach bankowych, 
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyj-
mowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, 
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa gieł-
dowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości 
dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, 
Zarządzanie funduszami na  zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont depozyto-
wych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów 
wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone na  rzecz 
emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na  emisję papierów 
wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, 
Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji 
papierów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania 
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, 
Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, 
Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundu-
sze emerytalne, Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia 
inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarzą-
dzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, fun-
duszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji płat-
ności i  autoryzacja płatności, Usługi wydawania i  obsługi kart 
płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa transakcji finansowych onli-
ne za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub za pośred-
nictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewo-
dowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, 
Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart kredy-
towych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w  zakresie płatno-
ści), Usługi w  zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży 
ratalnej, Zapewnianie funduszy na  sprzedaż ratalną, Zapewnianie 
kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzowane usługi płatnicze, 
Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwa-
rzanie płatności na  rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, 
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem tele-
komunikacji, Usługi płatnicze świadczone za  pośrednictwem bez-
przewodowej aparatury i  urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi fi-
nansowe świadczone przez telefon i  za  pośrednictwem globalnej 
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sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Infor-
macja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy (zakup 
ratalny), Finansowanie zakupów na  raty, Pośrednictwo w  zakresie 
zakupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla 
innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzy-
telniania płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hi-
potecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w za-
kresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, 
Faktoring długów, Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi 
wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, Ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia w  zakresie bankowości hipotecznej, Usługi 
w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzier-
żawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo w  zakresie wszyst-
kich ww . usług, informacja o wszystkich ww . usługach, w tym prezen-
towana w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania 
informacji, Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usłu-
gi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez termi-
nale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunika-
cyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie dostępu do  baz 
danych dotyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika-
cji, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz infor-
macji elektronicznych, Usługi w  zakresie transmisji internetowych, 
Usługi przydzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzy-
nek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, Usługi 
prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i  infor-
macyjnych, Usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami fi-
nansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowy-
mi, prawnymi oraz z  komentarzami i  poradami dla konsumentów 
i  inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używa-
nej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezen-
towania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów 
drogą online, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finanso-
wych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie informacji finanso-
wych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowy-
mi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających 
wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Usługi 
przydzielania dostępu do  baz danych dostępnych przez Internet, 
Usługi udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi przesy-
łania telekopii, Doradztwo w  zakresie wyżej wymienionych usług, 
Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana 
w Internecie .

(111) 348828 (220) 2021 06 15 (210) 530298
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) BanK POlsKa Kasa OPIeKI sPÓłKa aKCyJna,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Peo .Buy
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Kar-
ty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielo-
funkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, 
Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów 
scalonych, Czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetycz-
ne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, Kompute-
ry, Bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do  weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortu-
jące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale 
elektroniczne do  punktów sprzedaży, Mechanizmy na  monety 
do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowa-
nia operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządze-
nia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
Terminale do  przetwarzania transakcji z  użyciem kart płatniczych, 
Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspoma-
gające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
aplikacje do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe do  obsługi 
bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicz-
nego i płatności elektronicznych, systemy elektronicznych terminali 

płatniczych [ePOs], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komu-
nikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Programowa-
nia do  zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do  transmisji 
poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami, 35 
Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, sporządzanie 
wyciągów z  konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w  zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynko-
we, Prognozy i  analizy ekonomiczne, Usługi w  zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i  ofert reklamowych, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi 
obsługi programów lojalnościowych i  programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, analizy kosztów, Usługi pozyski-
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności go-
spodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompute-
rowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usłu-
gi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Za-
rządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyj-
nymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, 
Rekrutacja personelu, Konsultacje w  zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, agencje 
zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich ww . 
usług, Informacja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowo-
ści internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami 
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we  wszystkich formach przyję-
tych w  krajowych i  międzynarodowych stosunkach bankowych, 
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyj-
mowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, 
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa gieł-
dowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie warto-
ści dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwo-
wych, Zarządzanie funduszami na  zlecenie, emisja papierów 
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji pa-
pierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone 
na  rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na  emisję 
papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji fi-
nansowych, Pośrednictwo, doradztwo i  gromadzenie informacji 
w  zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, 
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa-
pierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Ob-
rót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w za-
kresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie 
emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świad-
czeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, fundu-
szami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powierni-
cze, Usługi weryfikacji płatności i  autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i  obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa 
transakcji finansowych online za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub za  pośrednictwem urządzeń telekomunikacyj-
nych, mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdoty-
kowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności dokona-
nych za  pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela 
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płat-
ności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie fun-
duszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ra-
talne, automatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie 
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności 
na  rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, elektroniczny 
transfer środków pieniężnych za  pośrednictwem telekomunikacji, 
Usługi płatnicze świadczone za  pośrednictwem bezprzewodowej 
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aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe świad-
czone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, 
Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, Doradztwo 
inwestycyjne, Usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie 
zakupów na  raty, pośrednictwo w  zakresie zakupu na  raty, Usługi 
oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, w dziedzi-
nie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania płatników, 
Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, admini-
strowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w  zakresie faktoringu, 
Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, 
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania termi-
nowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpiecze-
nia w  zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w  zakresie majątku 
nieruchomego, Usługi wynajmowania i  wydzierżawiania nierucho-
mości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww . usług, Infor-
macja o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łącz-
ności do  przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, 
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia 
satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finan-
sów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputero-
wą za  pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi 
w  zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu 
i  obsługi poczty elektronicznej i  skrzynek mailowych, Usługi udo-
stępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia forum on-line, 
Usługi portali komunikacyjnych i  informacyjnych, Usługi w zakresie 
dostępu do  portalu z  informacjami finansowymi, bankowymi, go-
spodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępnia-
nia platformy internetowej używanej do  wykonywania operacji 
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyła-
nie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektro-
nicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne 
pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń trans-
misyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów 
drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do  baz danych 
dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi tele-
konferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wy-
żej wymienionych usług, Informacja o  wyżej wymienionych usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie .
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(732) BanK POlsKa Kasa OPIeKI sPÓłKa aKCyJna,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Peo-Buy
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty 
płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, Karty 
kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, Czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne 
i  optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, Komputery, 
Bankomaty, aparatura elektroniczna do  weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące 
monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale elektroniczne 
do punktów sprzedaży, Mechanizmy na monety do automatów sprze-
dających, elektroniczne maszyny do  rejestrowania operacji finanso-
wych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do  nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale do przetwa-
rzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Programy komputerowe, 
Oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług 
bankowych, finansowych i  inwestycyjnych, aplikacje do  pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do  obsługi bankowości elektronicz-
nej, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-

nicznych, systemy elektronicznych terminali płatniczych [ePOs], Opro-
gramowanie do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramowania do zabez-
pieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych infor-
macji, Oprogramowanie do zarządzania finansami, 35 Usługi audytor-
skie, Usługi księgowe, Rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy eko-
nomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, Reklama, Usłu-
gi reklamy z  wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, Reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  ofert 
reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie powierzchni reklamo-
wej i czasu reklamowego, Usługi obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, analizy kosz-
tów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o  działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycz-
nych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w sys-
temach komputerowych, Pozyskiwanie danych do  komputerowych 
baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i  kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi ba-
zami danych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klien-
tami, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami moty-
wacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trze-
cich, Rekrutacja personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, agencje 
zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w  zakresie wszystkich ww . 
usług, Informacja o  wszystkich ww . usługach, w  tym prezentowana 
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości 
internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi pro-
wadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami 
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przepro-
wadzania rozliczeń pieniężnych we  wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, Usługi wy-
konywania operacji wekslowych i  czekowych, Usługi przyjmowania 
i  dokonywania lokat w  bankach krajowych i  zagranicznych, Usługi 
przyjmowania i  udzielania poręczeń i  gwarancji bankowych, Banko-
wość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, 
Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizo-
wych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, Zarządza-
nie funduszami na  zlecenie, emisja papierów wartościowych, Obrót 
papierami wartościowymi, Prowadzenie kont depozytowych papierów 
wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usłu-
gi agencji transferowych świadczone na  rzecz emitentów papierów 
wartościowych, Pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, Pośrednictwo, doradztwo 
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, 
Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowa-
nia w  zakresie emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, 
Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierni-
czymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi 
powiernicze, Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i  obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa 
transakcji finansowych online za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mo-
bilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Prze-
twarzanie płatności, Przetwarzanie płatności dokonanych 
za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Fi-
nansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na  sprzedaż 
ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzo-
wane usługi płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Przetwarzanie płatności na  rzecz banków, Obsługa płat-
ności odroczonych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za po-
średnictwem telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośred-
nictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem global-



nr 10/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 83

nej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Infor-
macja finansowa, Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finan-
sów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, leasing finansowy, 
Finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy (zakup ratalny), 
Finansowanie zakupów na  raty, Pośrednictwo w  zakresie zakupu 
na  raty, Usługi oceny finansowej i  zarządzania ryzykiem dla innych 
osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania 
płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktorin-
gu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, 
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania termino-
wych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na  cele dobro-
czynne, sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia 
w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku nieru-
chomego, Usługi wynajmowania i  wydzierżawiania nieruchomości 
oraz lokali, Doradztwo w  zakresie wszystkich ww . usług, Informacja 
o wszystkich ww . usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 Usłu-
gi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi przesyłania 
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i  skompilowanej w  for-
mie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesy-
łania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, 
urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnia-
nie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udostępnia-
nia połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem te-
lekomunikacji, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych 
oraz informacji elektronicznych, Usługi w zakresie transmisji interneto-
wych, Usługi przydzielania dostępu i  obsługi poczty elektronicznej 
i  skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, 
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i in-
formacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami fi-
nansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, 
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwe-
storów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wy-
konywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania in-
formacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, 
Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łącz-
ności elektronicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi teleko-
munikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie 
urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środ-
ków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi 
obsługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w za-
kresie wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych 
usługach, w tym prezentowana w Internecie .

(111) 348830 (220) 2021 07 28 (210) 532073
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) gR . saRanTIs anOnyMI VIOMIChanIKI & eMPORIKI eTaIRIa 
KallynTIKOn enDyMaTOn OIKIaKOn & PhaRMaKeFTIKOn 
eIDOn, Maroussi (gR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clinéa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(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) 348831 (220) 2021 07 30 (210) 532155
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) KOMPOl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kozerki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCO CIRCle
(540) 

(531) 24 .15 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Papier, papier samoprzylepny, karton, tektura, etykiety 
z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, nalepki, 
naklejki, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Opakowa-
nia do butelek z tektury, kartonu lub papieru, Folie ze zregenerowanej 
celulozy do celów pakunkowych, Pudła i pudełka z kartonu, tektury 
lub papieru, Worki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, obwoluty 
pakunkowe, tuby pakunkowe i torby pakunkowe z papieru, kartonu 
lub tektury, Folia opakowaniowa, materiał pakunkowy z papieru lub 
kartonu, opakowania na żywność, torebki z papieru na artykuły żyw-
nościowe, folia z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, papier 
na  artykuły spożywcze, papierowe pojemniki do  żywności na  wy-
nos, chłonne arkusze papieru lub plastiku do  pakowania żywności, 
folia, folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, folia z tworzyw 
sztucznych do  pakowania żywności, folie do  pakowania artykułów 
żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności 
do  użytku w  gospodarstwie domowym, folia przylepna z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucz-
nych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z octanu celulozy do zawijania, 
plastikowe torebki do  przechowywania żywności do  użytku domo-
wego, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania 
żywności, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kana-
pek, papierowe torebki na kanapki, torby papierowe do użytku przy 
pieczeniu, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do  pa-
kowania żywności, worki na  śmieci, worki do  koszy na  śmieci, wor-
ki na  śmieci wykonane z  papieru lub z  tworzyw sztucznych, papier 
do pieczenia, pergamin do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw 
sztucznych, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, torby papierowe 
na zakupy, klamerki, klipsy do papieru, folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe [amortyzu-
jące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, torby papierowe, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych .
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(111) 348832 (220) 2021 07 30 (210) 532183
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 30
(732) OleWnIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świerczynek (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Olewnik Roślinne smaki
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Burgery warzywne, Chipsy wa-
rzywne, gotowe produkty z  warzyw, Pasty warzywne, Purée z  wa-
rzyw, Przekąski na bazie warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw, 
Pasta z owoców, Przekąski z owoców, 35 Usługi w zakresie reklamy 
i  promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie marketingu produktów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Organizowanie wy-
staw i  targów w  celach handlowych i  reklamowych, negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi .

(111) 348833 (220) 2021 08 02 (210) 532254
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 30
(732) sTOWaRZysZenIe POlsKICh PRODUCenTÓW  
URZĄDZeŃ OZe, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOZe
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 42 analizy chemiczne, Badania naukowe, Badania w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo w  zakresie 
oszczędności energii, Badania w  dziedzinie energii, Certyfikacja 
[kontrola jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, Usługi testowania w celu certyfikacji 
jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajności energetycznej 
budynków, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Projekto-
wanie i  opracowywanie oprogramowania do  zarządzania energią, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  sterowania, 
regulacji i  monitorowania systemów energii słonecznej, Usługi do-
radztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Porady techniczne związane z  działaniami mającymi 
na  celu oszczędzanie energii, analizy technologiczne związane 
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii energetycznej, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii .

(111) 348834 (220) 2021 08 03 (210) 532285
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) WITaŃsKI KaROl, Tychy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) seMaX POlsKa
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplemen-
tami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  suplementami 
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi pro-
duktami: Peptydy syntetyczne do  celów farmaceutycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: Pepty-
dy syntetyczne do celów farmaceutycznych .

(111) 348835 (220) 2021 08 03 (210) 532297
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) WeKTOR WIeDZy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) firma bez plastiku

(540) 

(591) zielony, żółty, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .22, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, Usługi edukacyjne, 44 sadzenie drzew .

(111) 348836 (220) 2021 08 03 (210) 532298
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) WeKTOR WIeDZy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO2 pozytywni CO2
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Usługi edukacyjne, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, 44 sadzenie drzew .

(111) 348837 (220) 2021 07 07 (210) 531252
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eVeResT FInanse sPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIan
(540) 

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 03 .07 .07, 03 .07 .24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodar-
czych, Pośrednictwo w  działalności handlowej dla osób trzecich, Po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Po-
średnictwo w  nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie promocji, Usługi 
w  zakresie promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji 
sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie usług ubezpieczenio-
wych w imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych w imie-
niu osób trzecich, Promowanie usług leasingowych w  imieniu osób 
trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego 
zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi 
finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo kredytowe, 
leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi doradcze, konsul-
tacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkolenio-
we w zakresie finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń .

(111) 348838 (220) 2021 07 13 (210) 531478
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 09
(732) BOCZKOWsKa IZaBela, Wiesiółka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) I .a .B Perła Dobrzycy
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(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne .

(111) 348839 (220) 2021 07 21 (210) 531798
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 16
(732) VRg sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) V
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, biały, beżowy, różowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 25 .07 .17, 25 .07 .25
(571) opis znaku: Znak składa się ze zwielokrotnionej fantazyjnie 
zapisanej litery „V” (barwy: ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, 
beżowy; tło: różowe)
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Port-
fele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, aktówki, Teczki, 25 
Obuwie, Paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, Koszule, 
garnitury, spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], 
Odzież ze  skóry, apaszki, apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], 
szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem 
i dodatkami do nich, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 348840 (220) 2021 07 22 (210) 531845
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) Oy Martinex ab, Raisio (FI)
(540) (znak słowny)
(540) TRaF w 10
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, Oprogramowa-
nie gier, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry planszowe, Ukła-
danki [puzzle], elektroniczne gry planszowe, 41 Teleturnieje, Zapew-
nianie gier, Usługi gier online, Produkcja programów telewizyjnych, 
Usługi gier w postaci programów telewizyjnych .

(111) 348841 (220) 2021 07 23 (210) 531916
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) CałKa sTanIsłaW DOM, łapczyca (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIały KRUK
(540) 

(531) 03 .07 .21, 27 .05 .01
(510), (511) 3 artykuły chemii gospodarczej w  postaci płynów, 
mleczka, proszku, żelu, pasty do mycia szkła, ceramiki, drewna, meta-
lu i tworzyw sztucznych, Kosmetyki samochodowe, Materiały, środ-

ki ścierne i  polerujące, Środki do  usuwania farby, lakieru, kamienia 
kotłowego, rdzy, środki do czyszczenia rur instalacyjnych, preparaty 
do  odtłuszczania, pasty, środki do  mebli, podłóg, skór, materiałów 
skóropodobnych, karoserii pojazdów, artykuły kosmetyczne i pielę-
gnacyjne dla ludzi i zwierząt .

(111) 348842 (220) 2021 07 23 (210) 531917
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) CałKa sTanIsłaW DOM, łapczyca (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inwest DOM
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, informacje finansowe, doradztwo w  sprawach 
finansowych, doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, dzierża-
wa majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe w  udzielaniu 
kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie i  administrowanie nierucho-
mościami, wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie miesz-
kań, domów i nieruchomości, 37 Budownictwo, usługi budowlane, 
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa .

(111) 348843 (220) 2021 07 28 (210) 532098
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) POlenTeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POlenTeX
(510), (511) 6 Wycieraczki systemowe zawierające elementy z alumi-
nium przeznaczone do wycierania obuwia, Wycieraczki do wycierania 
obuwia wykonane z aluminium, 35 Usługi sprzedaży prowadzone sta-
cjonarnie jak również w trybie on-line, przez strony internetowe oraz 
za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej wycie-
raczek do wycierania obuwia, systemowych wycieraczek do wyciera-
nia obuwia, aluminiowych wycieraczek do wycierania obuwia, wycie-
raczek pod drzwi, mat służących do wycierania obuwia .

(111) 348844 (220) 2021 08 14 (210) 532703
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) WOŹnIaK MaRCIn, Trzebinia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) erval
(510), (511) 9 Układy elektroniczne, elektroniczne przyrządy sterują-
ce, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, sterowniki automatyki prze-
mysłowej, systemy automatyki domowej, sterowniki elektroniczne, 
elektroniczne sterowniki zaworów automatycznych, sterowniki pro-
cesów [elektroniczne], elektroniczne urządzenia sterujące, aparatu-
ra elektroniczna do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego ste-
rowania sygnałami, Urządzenia do automatyzacji domu, 42 Projekto-
wanie systemów elektronicznych, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Projektowanie programów komputerowych, Pro-
jektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie oprogra-
mowania systemowego, Projektowanie oprogramowania do  urzą-
dzeń wbudowanych .

(111) 348845 (220) 2021 07 27 (210) 532027
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit RegUlaR do  lil sOlID FIlTR ZaWIeRa PlasTIK Wkłady 
tytoniowe Fiit zaprojektowane do  użytku tylko z  lil sOlID 20 
WKłaDÓW TyTOnIOWyCh
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(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, 
czerwony, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .06, 
26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .09, 26 .11 .11
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekła roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, humidory, gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych .

(111) 348846 (220) 2021 07 27 (210) 532028
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) KT & g CORPORaTIOn, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit MaRIne do  lil sOlID FIlTR ZaWIeRa PlasTIK Wkłady 
tytoniowe Fiit zaprojektowane do  użytku tylko z  lil sOlID 20 
WKłaDÓW TyTOnIOWyCh
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, szary, 
zielony, czerwony, jasnozielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .13 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .06, 
26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .09, 26 .11 .11

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, substytuty tytoniu, Cygara, Papie-
rosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, Ciekła roztwory do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, humidory, gilotynki do cygar, 
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do  papierosów elektronicznych, 
łańcuszki na  szyję do  noszenia papierosów elektrycznych, atomi-
zery do  papierosów elektronicznych, artykuły dla palaczy w  tym 
zapalniczki, Pałeczki do  czyszczenia i  dezynfekcji papierosów elek-
tronicznych, szczoteczki do  czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Futerały do  papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Pojemniki 
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tyto-
niu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych .

(111) 348847 (220) 2021 07 27 (210) 532036
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) KlIŚ WIKTOR, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 14 .07 .20, 10 .05 .04, 10 .05 .05, 02 .01 .01, 02 .01 .23, 02 .09 .04, 
02 .09 .07, 02 .09 .08, 02 .09 .12, 06 .01 .04, 01 .03 .01, 01 .03 .15, 26 .13 .25
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do hi-
gieny i  pielęgnacji urody u  ludzi, analiza kosmetyczna, Dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Depilacja woskiem, Doradz-
two dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradz-
two świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w zakresie urody, Fryzjerskie (salony-), Fryzjerstwo, Fry-
zjerstwo męskie, higiena i  pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczą-
ce kosmetyków, Kuracje do  włosów, Manicure, Manicure (Usługi-), 
Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Odbudowa włosów, Ozdabia-
nie ciała, salony fryzjerskie, salony piękności, Ścinanie włosów, styli-
zacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, 
Udzielanie informacji w  dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie in-
formacji związanych z  usługami salonów piękności, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie 
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradztwa w zakre-
sie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgna-
cji urody, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi 
manicure i pedicure, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi nit-
kowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi pedicure .

(111) 348848 (220) 2021 07 28 (210) 532057
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) JUsT JOIn IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hellohR
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(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i re-
klamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, Dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji kon-
taktowych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, Dostar-
czanie informacji na  temat zatrudnienia za  pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji 
za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie in-
formacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlo-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za  pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, aktualizacja i  utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem i zatrudniania, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Opracowywanie CV dla osób 
trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Projek-
towanie materiałów reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, analizy badań rynkowych, Badania rynku i badania 
marketingowe, Doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Oferowanie 
i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów 
na reklamy, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 
Organizowanie i  prowadzenie targów i  wystaw w  celach handlo-
wych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i por-
tali, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicznych łączy komuni-
kacyjnych, elektroniczna transmisja danych, Przesyłanie informacji 
przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji drogą online, Usługi 
komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, łączność po-
przez terminale komputerowe, Usługi komputerowych tablic ogło-
szeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Przydzielanie dostępu do  baz danych w  Internecie, 
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kur-
sów instruktażowych, edukacyjnych i  szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, Organizowanie i obsługa konferencji, Prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi w zakresie konfe-
rencji, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa 
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe .

(111) 348849 (220) 2021 08 02 (210) 532246
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) sMOlIŃsKa-KORnOWICZ MagDalena FIRMa  
hanDlOWO UsłUgOWa FResh, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR .sMaRT
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 02 .01 .01, 02 .09 .14, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 21 Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do kurzu, szmat-
ki i ściereczki do czyszczenia .

(111) 348850 (220) 2021 08 02 (210) 532250
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) gÓReCKI JÓZeF DOM POgRZeBOWy gÓReCKI,  
Mysłowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gÓReCKI
(540) 

(531) 27 .05 .05, 07 .03 .02, 26 .15 .15
(510), (511) 39 Transport, Transport lądowy osób, 45 Usługi pogrze-
bowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Prowadzenie cere-
monii pogrzebowych, Usługi w zakresie balsamowania, Doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, Doradztwo prawne, Doradztwo duchowe .

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) 043309 (180) 2032 05 30 Prawo przedłużono w całości . .
(111) 050523 (180) 2031 08 05 Prawo przedłużono w całości . .
(111) 075682 (180) 2031 10 09 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 41: organizowanie przyjęć 
i  bankietów, organizowanie wy-
staw; 43: usługi hotelarskie, snack-
-bary, kawiarnie, kantyny i restau-
racje .

(111) 075862 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076885 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077506 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077507 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077546 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077547 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077553 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077560 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077563 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077564 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077610 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077618 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077802 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078087 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078438 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078698 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078762 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078763 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078996 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081050 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 081152 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081796 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082675 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082959 (180) 2032 08 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083690 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084608 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084609 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 143282 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 143514 (180) 2032 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 145159 (180) 2032 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 145767 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161291 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161757 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162302 (180) 2031 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162466 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163216 (180) 2032 01 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163809 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163978 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164022 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164219 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164320 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164483 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164775 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164883 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164891 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165026 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165058 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165101 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165132 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165560 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165865 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165866 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165867 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165868 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165878 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166121 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166122 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166704 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166917 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166924 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166998 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167010 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167506 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168564 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168633 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169027 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170738 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171146 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171271 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174742 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 252660 (180) 2031 10 11 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: odzież, obuwie, na-
krycia głowy, odzież sportowa 
do  jazdy konnej, w  tym: czapki 
i  cylindry do  jazdy konnej, kape-
lusze jeździeckie, bryczesy, kurtki 
i kamizelki do jazdy konnej, ręka-
wiczki jeździeckie, skarpety, pod-
koszulki, koszule i bluzki, do jazdy 
konnej na konkursach, zawodach 
i  pokazach hippicznych, buty 
do  jazdy konnej, sztylpy, czapsy, 
paski, fraki jeździeckie, pokrow-
ce na  fraki jeździeckie, pokrowce 
na  buty do  jazdy konnej, chusty, 
fulardy, czapki, plastrony, szaliki, 
krawaty .

(111) 253187 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 35: badania, analizy, 
ekspertyzy, wyceny, prognozy, 
doradztwo, pomoc, w  działal-
ności gospodarczej, rynkowej, 
zarządzaniu personelem, usługi 
nadawania oznaczeń jakości lub 
poziomu świadczenia usług lub 
spełniania norm dla towarów 
i  usług, usługi informacji han-
dlowych, promocji, opiniowania 
wniosków, wspomagające wy-
mianę handlową, tworzenia, za-
rządzania zbiorami informatycz-
nymi, informowanie o  ofertach 
handlowych, obsługa zakupów 
i  sprzedaży poprzez internet; 41: 
usługi organizowania i  prowa-
dzenia kongresów, konkursów, 
spotkań, konferencji, edukacji, 
kształcenia praktycznego, kore-
spondencyjnego szkoleń pracow-
ników, nauczania i edukacji w in-
ternecie, nauczanie przy pomocy 
programów komputerowych, pu-
blikowanie książek i  obsługa pu-
blikacji elektronicznych, produk-
cja filmów, publikacji cyfrowych 
i programów edukacyjnych na cy-
frowych nośnikach danych, publi-
kowanie tekstów, organizowanie 
wystaw edukacyjnych; 42: prace 
badawczo-rozwojowe, eksperty-
zy inżynieryjne, usługi projekto-
we, oceny wykonalności i ryzyka, 
doradztwo lub projektowanie lub 
wdrażanie i  instalowanie sprzę-
tu, systemów i  oprogra¬mowa-
nia komputerowego, zwłaszcza 
wspomagającego zarządzanie, 
administrowanie stronami sie-
ciowymi, konwersja danych lub 
dokumentów do  formy elektro-
nicznej, konwersja i  szyfrowanie 
komputerowe, usługi komputero-
wego wspomagania projektowa-
nia i wytwarzania, organizowania 
i  prowadzenia transferu techno-
logii, usługi związane z  wdraża-
niem nowych technologii, audyty 
technologiczne i dotyczące speł-
niania norm i  przepisów ekolo-
gicznych, zapisywania informacji 
na  optyczne nośniki informacji, 
programowania .

(111) 253693 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253694 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253759 (180) 2031 10 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: gazety, czasopisma, 
fotografie, kalendarze, książki .

(111) 254212 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254434 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254617 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254703 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254999 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255000 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255217 (180) 2032 01 05 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 255277 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255315 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255448 (180) 2031 10 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: obrazy, grafiki, pla-
katy, afisze, albumy, fotografie, 
gazety, kalendarze, kartki oko-
licznościowe, książki, materiały 
do rysowania, matryce, palety dla 
malarzy, papier, pędzle, reproduk-
cje graficzne, rysunki, ryciny, szta-
lugi malarskie; 19: wyroby i dzieła 
sztuki z kamienia, marmuru, szkła, 
w  szczególności zabytkowe; 20: 
wyroby z  drewna, meble, lustra, 
wyroby z korka, bursztynu, wosku, 
gipsu, z fiszbinu, trzciny, z sitowia, 
wikliny, masy perłowej, kości sło-
niowej, szylkretu, pianki morskiej, 
muszli, rogu, słomy, celulozy, 
namiastek powyższych materia-
łów, z  masy plastycznej, w  szcze-
gólności zabytkowe; 35: usługi 
agencyjne i  przedstawicielskie, 
organizacja wystaw handlowych 
i  pokazów, organizowanie aukcji, 
prowadzenie domów sprzedaży 
wysyłkowej, prowadzonej poza 
siecią sklepową, usługi sprzedaży 
w  zakresie dzieł sztuki, zwłaszcza 
malarstwa, grafiki, rzeźby, wy-
robów medalierskich, wyrobów 
sztuki użytkowej, usługi sprzeda-
ży bezpośredniej w zakresie dzieł 
sztuki, zwłaszcza malarstwa, gra-
fiki, rzeźby, wyrobów medalier-
skich, wyrobów sztuki użytkowej; 
37: naprawa i konserwacja współ-
czesnych i zabytkowych: zegarów, 
zegarków, biżuterii, konserwacja 
dzieł sztuki, budowli w  tym bu-
dynków, renowacja mebli, dzieł 
sztuki, antyków, wyrobów rze-
miosła artystycznego, usługi kon-
serwacji i  restauracji w  zakresie 
malarstwa, rzeźby; 41: usługi: edu-
kacyjne i szkoleniowe, w tym: edu-
kacja prowadzona przez uczelnie 
wyższe, informacji o  edukacji, 
nauczania, nauczania korespon-
dencyjnego, doradztwa zawodo-
wego, w  tym: porad w  zakresie 
edukacji lub kształcenia, wypo-
życzania książek, wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, wypoży-
czania nagrań audiowizualnych, 
organizowania, prowadzenia i ob-
sługi wystaw muzealnych, orga-
nizowania i prowadzenia obozów 
sportowych, organizowania i pro-
wadzenia obozów wakacyjnych, 
w  tym, organizowania i  prowa-
dzenia rozrywki i zabawy podczas 
obozów wakacyjnych, informacji 
o imprezach rozrywkowych, kultu-
ralnych i artystycznych, informacji 
o  rekreacji, usługi organizowania, 
prowadzenia i  obsługi: konfe-

rencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, pracowni 
specjalistycznych z zakresu kultu-
ry i sztuki, organizowania wystaw, 
wernisaży z  dziedziny kultury, 
sztuki lub edukacji, usługi publika-
cji elektronicznych on-line książek 
i  periodyków, publikowania ksią-
żek, publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, organizacja 
i prowadzenie domów i ośrodków 
kultury, organizacja i  prowadze-
nie obiektów kultury, organizacja 
i  prowadzenie muzeów, usługi 
ochrony zabytków, wydawanie 
książek, gazet, periodyków, wy-
dawnictw akcydensowych, wy-
dawanie nagrań dźwiękowych 
i  wideo oraz filmów, usługi prze-
grywania i  nagrywania nagrań 
video, usługi przegrywania i  na-
grywania nagrań dźwiękowych, 
usługi przegrywania i  nagrywa-
nia komputerowych nośników 
danych, usługi organizowania 
konkursów z  zakresu edukacji, 
kultury i sztuki, produkcja filmów, 
wykonywanie zdjęć fotograficz-
nych, wydawnictwa i  publikacje 
elektroniczne i cyfrowe; 42: usługi 
projektowania budynków, projek-
towania dekoracji wnętrz, projek-
towania opakowań, projektowa-
nia systemów komputerowych, 
usługi artystów grafików, prace 
badawczo rozwojowe dla osób 
trzecich, wzornictwo przemysło-
we, tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trze-
cich, usługi projektantów mody, 
projektowanie graficzne, prace 
badawczo-rozwojowe w  dzie-
dzinie kulturoznawstwa i  sztuk 
pięknych, usługi stanowiące ba-
dania i ekspertyzy w tym nauko-
we i  techniczne w  zakresie dzieł 
sztuki, malarstwa, rzeźby, grafiki, 
architektury, form przemysło-
wych, projektowanie dyplomów, 
projektowanie gier, usługi pro-
jektowania multimedialnego; 45: 
usługi licencjonowania własności 
intelektualnej, doradztwa w  za-
kresie własności intelektualnej, 
usługi w zakresie nadzoru w dzie-
dzinie własności intelektualnej, 
zarządzania prawami autorskimi, 
usługi w zakresie licencjonowania 
programów komputerowych, ba-
dań prawnych .

(111) 255548 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255648 (180) 2031 11 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255817 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255818 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255819 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255820 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255821 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 255822 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255823 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255841 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255842 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255843 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255950 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255961 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256115 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256305 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256428 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256478 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256551 (180) 2031 10 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: obrazy, grafiki, pla-
katy, afisze, albumy, fotografie, 
gazety, kalendarze, kartki oko-
licznościowe, książki, materiały 
do rysowania, matryce, palety dla 
malarzy, papier, pędzle, reproduk-
cje graficzne, rysunki, ryciny, szta-
lugi malarskie; 19: wyroby i dzieła 
sztuki z kamienia, marmuru, szkła, 
w  szczególności zabytkowe; 20: 
wyroby z  drewna, meble, lustra, 
wyroby z korka, bursztynu, wosku, 
gipsu, z fiszbinu, trzciny, z sitowia, 
wikliny, masy perłowej, kości sło-
niowej, szylkretu, pianki morskiej, 
muszli, rogu, słomy, celulozy, na-
miastek powyższych materiałów, 
z masy plastycznej, w szczególno-
ści zabytkowe; 35: usługi agencyj-
ne i przedstawicielskie, organizacja 
wystaw handlowych i  pokazów, 
organizowanie aukcji, prowadze-
nie domów sprzedaży wysyłko-
wej, prowadzonej poza siecią skle-
pową, usługi sprzedaży w zakresie 
dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa, 
grafiki, rzeźby, wyrobów medalier-
skich, wyrobów sztuki użytkowej, 
usługi sprzedaży bezpośredniej 
w  zakresie dzieł sztuki, zwłaszcza 
malarstwa, grafiki, rzeźby, wy-
robów medalierskich, wyrobów 
sztuki użytkowej; 37: naprawa 
i konserwacja współczesnych i za-
bytkowych zegarów, zegarków, 
biżuterii, konserwacja dzieł sztuki, 
budowli w  tym budynków, reno-
wacja mebli, dzieł sztuki, antyków, 
wyrobów rzemiosła artystyczne-
go, usługi konserwacji i restauracji 
w  zakresie malarstwa, rzeźby; 41: 
usługi: edukacyjne i  szkolenio-
we, w  tym edukacja prowadzona 
przez uczelnie wyższe, informacji 
o  edukacji, nauczania, nauczania 
korespondencyjnego, doradztwa 
zawodowego, w tym: porad w za-
kresie edukacji lub kształcenia, wy-
pożyczania książek, wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, wypoży-
czania nagrań audiowizualnych, 
organizowania, prowadzenia i ob-
sługi wystaw muzealnych, orga-
nizowania i  prowadzenia obozów 
sportowych, organizowania i pro-

wadzenia obozów wakacyjnych, 
w  tym, organizowania i  prowa-
dzenia rozrywki i zabawy podczas 
obozów wakacyjnych, informacji 
o imprezach rozrywkowych, kultu-
ralnych i artystycznych, informacji 
o  rekreacji, usługi organizowania, 
prowadzenia i  obsługi konferen-
cji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, pracowni spe-
cjalistycznych z  zakresu kultury 
i  sztuki, organizowania wystaw, 
wernisaży z  dziedziny kultury, 
sztuki lub edukacji, usługi publika-
cji elektronicznych on-line książek 
i  periodyków, publikowania ksią-
żek, publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, organizacja 
i prowadzenie domów i ośrodków 
kultury, organizacja i  prowadze-
nie obiektów kultury, organizacja 
i  prowadzenie muzeów, usługi 
ochrony zabytków, wydawanie 
książek, gazet, periodyków, wy-
dawnictw akcydensowych, wy-
dawanie nagrań dźwiękowych 
i wideo oraz filmów, przegrywanie 
i  nagrywanie nagrań dźwięko-
wych, przegrywanie i  nagrywa-
nie nagrań wideo, przegrywanie 
i  nagrywanie na  komputerowe 
nośniki danych, organizowania 
konkursów z  zakresu edukacji, 
kulury i  sztuki, produkcja filmów, 
wykonywanie zdjęć fotograficz-
nych, wydawnictwa i  publikacje 
elektroniczne i cyfrowe; 42: usługi 
projektowania budynków, projek-
towania dekoracji wnętrz, projek-
towania opakowań, projektowania 
systemów komputerowych, usługi 
artystów grafików, prace badaw-
czo rozwojowe dla osób trzecich, 
wzornictwo przemysłowe, two-
rzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, usługi 
projektantów mody, projektowa-
nie graficzne, prace badawczo-
-rozwojowe w  dziedzinie kulturo-
znawstwa i sztuk pięknych, usługi 
stanowiące badania i  ekspertyzy 
w tym naukowe i techniczne w za-
kresie dzieł sztuki, malarstwa, 
rzeźby, grafiki, architektury, form 
przemysłowych, projektowanie 
dyplomów, projektowanie gier, 
usługi projektowania multime-
dialnego; 45: usługi licencjono-
wania własności intelektualnej, 
doradztwa w  zakresie własności 
intelektualnej, usługi w  zakresie 
nadzoru w dziedzinie własności in-
telektualnej, zarządzania prawami 
autorskimi, usługi w zakresie licen-
cjonowania programów kompute-
rowych, badań prawnych .

(111) 256605 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 256899 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256901 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256989 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256991 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257007 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257067 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257069 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257079 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257080 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257124 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257338 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257429 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257804 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 21: przybory do  użyt-
ku w  gospodarstwie domowym: 
w  kuchni, łazience, toalecie, sa-
nitariatach, pomieszczeniach 
gospodarczych, zawarte w  tej 
klasie, ściereczki, ścierki i  szmat-
ki do  czyszczenia, mycia, zmy-
wania, polerowania, wycierania 
kurzu, czyszczenia, usuwania za-
brudzeń, sprzątania, pielęgnacji, 
konserwacji, odkurzania: podłogi, 
paneli, deski podłogowej, boaze-
rii, kafli ceramicznych, samocho-
du, auta, roweru, łodzi, narzędzi, 
sprzętu agD i  RTV, ściereczki, 
ścierki i  szmatki do  czyszczenia, 
mycia, zmywania, polerowania, 
odtłuszczania, odkurzania, wy-
kładania, pielęgnowania, wycie-
rania mebli, ściereczki, ścierki 
i  szmatki do  czyszczenia, mycia, 
polerowania, przygotowania po-
wierzchni przed malowaniem, 
lakierowaniem, woskowaniem 
w warsztatach oraz serwisach sa-
mochodowych, w zakładach poli-
graficznych i  lakierniczych, mopy 
do  mycia, wycierania, sprząta-
nia, zmywania, pielęgnacji, kon-
serwacji: podłogi, paneli, deski 
podłogowej, boazerii, kafli cera-
micznych, podkładki na  stół pod 
naczynia nie z papieru i nie z tka-
nin, podkładki na stół z włókniny, 
podkładki na stół z mikrofibry; 24: 
tekstylne chusteczki do nosa i rąk, 
chusteczki podróżne, chusteczki 
turystyczne, chusteczki higie-
niczne, chusteczki do  wycierania 
twarzy i  ciała, ręczniki tekstylne 
do  użytku w  salonach fryzjer-
skich, ręczniki tekstylne do  twa-
rzy, za wyjątkiem tkanin i  teksty-
liów przemysłowych, tekstylne 
serwetki, ściereczki do  osuszania 
szkła, wycierania, polerowania 
szkła, do  polerowania glazury, 
tekstylne ręczniki do  osuszania, 
wycierania i  odtłuszczania szkła, 
za  wyjątkiem tkanin i  tekstyliów 
przemysłowych .

(111) 258058 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258081 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258168 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości .

(111) 258470 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258738 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258938 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258947 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259372 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259373 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259508 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: alkoholomierze, analiza-
tory powietrza, aparatura do anali-
zy inna niż do celów medycznych, 
przyrządy pomiarowe, urządzenia 
pomiarowe, aparatura do  pomia-
rów precyzyjnych, wyposażenie 
dla ratownictwa, wskaźniki ilości, 
wykrywacze [detektory] .

(111) 259682 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259712 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259736 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259890 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259993 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260590 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260606 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260607 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261505 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261506 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261867 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262058 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262490 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262556 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263312 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264046 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264985 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265103 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265306 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265769 (180) 2031 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266617 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266644 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266646 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266647 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267292 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270139 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274762 (180) 2032 12 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 277234 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 280447 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 292318 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 296607 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 297121 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 343966 (180) 2031 04 20 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) 487070 U
(210) 487618 ZT44/2018
(210) 499823 U
(210) 503987 U

(210) 503993 U
(210) 507365 ZT5/2020
(210) 513874 U
(210) 520881 U
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(210) 522773 U
(210) 522999 U
(210) 526183 ZT19/2021
(210) 526972 U
(210) 527023 U
(210) 528864 U

(210) 531021 U
(210) 531068 U
(210) 533181 U
(210) 533515 U
(210) 533518 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) 492327 ZT48/2020

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 255107 (141) 2021 11 25 Prawo wygasło w całości .
(111) 285705 (141) 2021 10 11 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 03: środki 
wybielające i inne substancje sto-
sowane w praniu; środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania 
i  ścierania; mydła; środki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów .

(111) 285739 (141) 2021 10 11 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 03: środki 
wybielające i inne substancje sto-
sowane w praniu; środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania 
i  ścierania; mydła; środki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów .

(111) 327119 (141) 2021 10 06 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 03: de-
tergenty do  prania, . mianowicie 
proszki do prania, płyny do prania 
i  kapsułki zawierające detergent 
do  prania; środki zmiękczające 
do  tkanin; szampon do  włosów; 
żel pod prysznic do włosów i ciała; 
chusteczki zawierające prepara-
ty czyszczące; nieleczniczy krem 
na  wysypkę pieluszkową; mydło; 
mydło w płynie; balsam do ciała; 
nieleczniczy talk w  proszku dla 
niemowląt; kremy z  filtrem prze-
ciwsłonecznym, olejki do  opa-
lania; wszystkie wymienione to-
wary z wyłączeniem towarów dla 
niemowląt i małych dzieci .

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) 065706 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) 065706 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) 065708 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) 065708 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) 065803 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) 065803 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) 074362 a . Wykreślono: MasaI s .a ., lUXeMBOURg, luk-
semburg; Wpisano: MasaI 90 s .a ., luksemburg, luksemburg .

(111) 074362 a . Wykreślono: MasaI 90 s .a ., luksemburg, 
luksemburg; Wpisano: MasaI s .a ., luksemburg, luksemburg .

(111) 075682 B . Wykreślono: agencja importowo-ekspor-
towa, agencja reklamowa, badanie opinii i  rynku, doradztwo 
w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, informacja handlowa, organizacja wy-
staw handlowych i reklamowych; usługi turystyczne, dystrybucja 
towarów, usługi parkingowe, magazynowanie i  składowanie to-
warów, transport morski, powietrzny i  lądowy; produkcja filmów 
i  widowisk, agencja teatralna i  impresariat, usługi rozrywkowe, 
usługi związane z  organizacją wypoczynku, organizacja kursów 
edukacyjnych, organizowanie przyjęć i bankietów; usługi hotelar-
skie, snack-bary, kawiarnie, kantyny i  restauracje, organizowanie 
wystaw . Klasy; 35; 37; 39; 41; 42; Wpisano: Klasa 41: organizowanie 
przyjęć i bankietów; organizowanie wystaw; Klasa 43: usługi hote-
larskie, snack-bary, kawiarnie, kantyny i restauracje .

(111) 077326 a . Wykreślono: eDen sPRIngs (eUROPe) s .a ., 
PRÉVeRenges, szwajcaria; Wpisano: eden springs (switzerland) 
s .a ., Préverenges, szwajcaria .
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(111) 078555 a . Wykreślono: MaX haMBURgeRResTaURan-
geR aB, luleå, szwecja; Wpisano: Max Burgers aktiebolag, luleå, 
szwecja .

(111) 106629 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) 106629 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) 110899 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) 110899 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) 110901 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) 110901 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) 134678 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., 3013 al . Weena 
455 ROTTeRDaM, holandia; Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., 
Rotterdam, holandia .

(111) 150791 a . Wykreślono: samyang Biopharmaceuticals 
Corporation, seoul, Republika Korei; Wpisano: samyang holdings 
Corporation, seul, Republika Korei .

(111) 158186 a . Wykreślono: Poznańska Palarnia Kawy „astra” 
spółka z o .o ., Poznań, Polska 630237800; Wpisano: asTRa COFFee 
anD MORe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
starczanowo, Polska 630237800 .

(111) 216164 a . Wykreślono: eDen sPRIngs (eUROPe) s .a ., 
PRÉVeRenges, szwajcaria; Wpisano: eden springs (switzerland) 
s .a ., Préverenges, szwajcaria .

(111) 217915 a . Wykreślono: aCTIVlaB sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: aCTIVlaB sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 237177 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs BRanD 
COnCePT DeVelOPMenT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: BeaUTy BRanDs 
COnCePT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lesznowola, Polska 142738307  .

(111) 245437 D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 1 września 
2019 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku to-
warowego przez, VITalPRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, legnica, Polska na czas nieokreślony .

(111) 250297 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 251624 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 251625 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 251654 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 251655 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 251656 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 251657 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301; 
Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
362970301 .

(111) 253888 D . Wpisano: „na mocy umowy licencyjnej z dnia 
22 czerwca 2021r . udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego przez spółkę KlInIKa aMBROZIaK sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ Warszawa, Polska 
142784425 na czas nieokreślony” .

(111) 262893 a . Wykreślono: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
362970301; Wpisano: gRUPa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, 
Polska 362970301 .

(111) 271564 D . Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2 września 2020 r ., 
sygn . akt XIII gnc 522/20/gR, Komornik sądowy przy sądzie Rejo-
nowym w Pszczynie Maciej łopadczak w toku postępowania za-
bezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 232/20 
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towa-
rowy na wniosek wierzyciela: Dan InWesT spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej .”

(111) 280358 a . Wykreślono: FIRe Wall sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022334072; 
Wpisano: PRIDe anD glORy hUge IDea sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO aKCyJna, War-
szawa, Polska 141653603 .

(111) 296177 a . Wykreślono: WIesłaW WaJMan FIRMa WIe-
lOBRanŻOWa W-Man, Kościan, Polska; Wpisano: IRena WaJMan 
FIRMa WIelOBRanŻOWa W-Man, Kościan, Polska .

(111) 296178 a . Wykreślono: WIesłaW WaJMan FIRMa WIe-
lOBRanŻOWa W-Man, Kościan, Polska 008161530; Wpisano: IRe-
na WaJMan FIRMa WIelOBRanŻOWa W-Man, Kościan, Polska .

(111) 299877 a . Wykreślono: eKOBeT CeMenTy sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141733153; Wpisano: ThOMas CeMenTy sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 333022 a . Wykreślono: MeeTBIT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 382425232; Wpisa-
no: MeeTlIFy sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków, Polska 382425232 .

(111) 333082 a . Wykreślono: PROFI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI sPÓłKa aKCyJna, grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 336085 a . Wykreślono: neWMaX sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Rze-
szów, Polska 691535869; Wpisano: neWMaX nOWaK I WsPÓlnICy 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów, Polska 691535869 .



94 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2022

(111) 337167 a . Wykreślono: PROFI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, grabów nad Prosną, Polska 364374804; 
Wpisano: PROFI sPÓłKa aKCyJna, grabów nad Prosną, Polska 
364374804 .

(111) 340871 a . Wykreślono: PIOTR ROsZaK, Borek Wielko-
polski, Polska; Wpisano: ResTaURaCJa KRaWaTKa PIOTR ROsZaK, 
gostyń, Polska .

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 638035 (540) PeRMasyn (511) 7, 12
(732) siemens energy global gmbh & Co . Kg,  
Otto-hahn-Ring 6, 81739 München (De)
(151) 2019 07 01 (441) 2019 08 05 (581) 2019 07 18

(111) 1175118 (540) InFOR CaMPUs (511) 41, 42
(732) Infor IP holdings, llC,  
641 avenue of the americas new york ny 10011 (Us)
(151) 2013 03 18 (441) 2013 11 12 (581) 2013 09 26

(111) 1268736 (540) OnUs
(531) CFe: 26 .13 .25 (511) 6
(732) Zhongshan shengtai Metal goods Co ., ltd .,  
9-3, 2nd Tongle Road, Tongle Industrial Park, Tongle Village, 
Dongfeng Town, Zhongshan City, guangdong Province (Cn)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1374443 (540) aesCUlaPIUs FaRMaCeUTICI
(531) CFe: 26 .04 .18, 27 .05 .11 (511) 5
(732) aesCUlaPIUs FaRMaCeUTICI s .R .l .,  
Via Cefalonia, 70, I-25124 Brescia (IT)
(151) 2021 05 31 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1512518 (540) MaesTRa (511) 42
(732) sanOFI, 54 rue la Boétie, F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 12 05 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1587651 (540) MITsUBIshI (511) 35
(732) MITsUBIshI CORPORaTIOn,  
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8086 (JP)
(151) 2021 05 31 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1587663 (531) CFe: 24 .11 .18, 26 .04 .03, 29 .01 .01 (511) 35
(732) MITsUBIshI CORPORaTIOn,  
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8086 (JP)
(151) 2021 05 31 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1588309 (540) my Planet
(531) CFe: 02 .09 .01, 27 .05 .01 (511) 29, 30, 31, 32
(732) Bell Food group ag,  
elsässerstrasse 174, Ch-4056 Basel (Ch)
(151) 2021 06 04 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1595441 (540) healsee Capsules
(531) CFe: 26 .11 .12, 27 .05 .01 (511) 5
(732) shanDOng healsee CaPsUle lTD .,  
no . 1111 head Road, Zhoucun District, Zibo City,  
shandong Province (Cn)
(151) 2021 04 15 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595453 (540) l lX International
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 1
(732) lX holdings Corp .,  
58, saemunan-ro, Jongno-gu seoul (KR)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595522 (540) Flsole
(531) CFe: 27 .05 .01 (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) 1595551 (540) gRIMaUD FRÈRes
(531) CFe: 03 .07 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 31, 42, 44
(732) gRIMaUD FReRes hOlDIng,  
3 la Corbière Roussay, F-49450 sÈVReMOIne (FR)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596290 (531) CFe: 28 .05 .00 (511) 30
(732) Kuzyakova natalya andreevna,  
Merenyasheva street, d . 111, RU-440012 Penza (RU)
(151) 2021 03 31 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1596301 (540) lOOPha (511) 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) 1597542 (540) sTOne V (511) 25
(732) hengst Footwear B .V .,  
Broekslagen 8, nl-8331 TJ steenwijk (nl)
(151) 2021 04 23 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1597578 (540) BeaUTy Is BeIng hUMan (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty group Inc .,  
15 Fraser avenue Toronto On M6K1y7 (Ca)
(151) 2021 02 20 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598172 (540) MIFlUKORT (511) 3, 5
(732) Dermapharm aktiengesellschaft,  
lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2021 03 04 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598191 (540) lUXURy lIFe ll
(531) CFe: 25 .01 .25, 27 .05 .22, 29 .01 .13 (511) 20, 35
(732) lUXURy İÇ Ve DIŞ TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
ali Kuşcu Mah . Mükerrir sok . sevil apt . no: 16/6 Fatih, İstanbul (TR)
(151) 2020 11 13 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598232 (540) ZgFWan
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 41
(732) nanjing Orange ark education Technology Co ., ltd .,  
Room 7, Building 108, guangcheng Oriental City,  
99 Pearl south Road, yongyang Town, lishui District,  
nanjing, Jiangsu (Cn)
(151) 2021 04 16 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598258 (540) MaPa aUTOMOTIVe engIneeRIng anD 
TeChnOlOgy
(531) CFe: 26 .04 .18, 27 .05 .10, 29 .01 .13 (511) 7, 12
(732) Ma-Pa MaKİna PaRÇalaRI enDÜsTRİsİ anOnİM ŞİRKeTİ,  
TOsB-TaysaD, Organize sanayi Bolgesi . 1 . Cadde 22,  
Çayirova, Kocaeli (TR)
(151) 2021 02 23 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24
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(111) 1598269 (540) MIlanDa
(531) CFe: 26 .07 .25, 27 .01 .01, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 9
(732) Jiangsu shikexincai Co .,ltd .,  
The1st Floor, R&D Building, no .73 lishi avenue,  
Jinhu County, Jiangsu (Cn)
(151) 2021 01 08 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598356 (540) MeCh
(531) CFe: 27 .05 .17 (511) 9
(732) JInan MeIDe CasTIng CO ., lTD .,  
Jinan Meide Technopark, Industrial Park, Pingyin,  
Jinan, shandong (Cn)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598375 (540) geT aheaD (511) 9, 25, 28
(732) head Technology gmbh,  
Wuhrkopfweg 1, a-6921 Kennelbach (aT)
(151) 2021 04 01 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598472 (540) gaRTUng (511) 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  
 15, 16, 21, 28, 35, 40, 42
(732) limited liability company „haRTUng”,  
ul . skhodnenskaya, d . 56, et . 7 / of . 33, RU-125363 Moscow (RU)
(151) 2021 05 22 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598490 (540) ChaBneT (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 45
(732) ITM enTRePRIses,  
24 rue auguste Chabrières, F-75015 PaRIs (FR)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

(111) 1598806 (540) PRenessaneO (511) 5
(732) KRKa, tovarna zdravil, d .d ., novo mesto,  
Šmarješka cesta 6, sI-8000 novo mesto (sI)
(151) 2021 03 04 (441) 2021 07 12 (581) 2021 06 24

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1504222 (540) sTaRs & sTRIPes
(531) CFe: 01 .01 .10, 03 .07 .01, 24 .01 .03,  
24 .07 .01, 27 .01 .12, 27 .05 .03 (511) 33
(732) MIP MeTRO group Intellectual Property gmbh & Co . Kg, 
Metro-straße 1, 40235 Düsseldorf (De)
(151) 2019 11 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1511119 (540) Dresscode
(531) CFe: 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 18, 25
(732) PReVenT Bh, d .o .o ., Bulevar Meše selimovića 16, sarajevo (Ba)
(151) 2019 09 04 (441) 2020 02 17 (581) 2020 01 30

(111) 1559073 (540) siberia Orthodox heritage (511) 33
(732) „Beluga Brands”, llC,  
112, 40a, Proletarskaya street, Zvenigorog city,  
Odintsovo city, RU-143180 Moscow region (RU)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1562426 (540) We BUIlD BeaUTIFUl lIVes (511) 18, 25, 35
(732) alCORa CORPORaTIOn,  
3470 nW 82 avenue, suite 910 Miami Fl 33122 (Us)
(151) 2020 07 29 (441) 2020 12 14 (581) 2020 11 26
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