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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 240 341 do nr 240 380)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240368 (41) 2021 10 25 
(51) A01M 7/00 (2006 .01)
(21) 433674 (22) 2020 04 24
(72) POPOW słaWOMIR, swarzędz (PL)

(73) aQUaCaR gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(54) system do podwieszania elementów giętkich

(B1) (11) 240367 (41) 2020 06 01 
(51) A21D 2/36 (2006 .01) 
 A21D 8/02 (2006 .01) 
 A21D 8/04 (2006 .01) 
 A21D 13/00 (2017 .01)
(21) 427976 (22) 2018 11 29
(72) sOLaRsKa eWa, Lublin (PL); sZWaJgIeR DOMInIK, Lublin (PL);  
MaRZeC MaRZena, Lublin (PL); KRZysZCZaK BaRBaRa, stasin (PL)
(73) KRZysZCZaK Jan, stasin (PL)
(54) sposób wytwarzania chleba o właściwościach prozdrowotnych 
i chleb wytworzony tym sposobem
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(B1) (11) 240349 (41) 2020 05 04 
(51) A23B 4/22 (2006 .01) 
 A23B 4/027 (2006 .01) 
 A23L 13/60 (2016 .01) 
 A23L 13/70 (2016 .01) 
 C12R 1/44 (2006 .01)
(21) 427567 (22) 2018 10 29
(72) sZyMaŃsKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) InsTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMysłU  
ROLnO-sPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄBROWsKIegO-
PaŃsTWOWy InsTyTUT BaDaWCZy, Warszawa (PL)
(54) sposób wytwarzania kiełbasy parzonej o średnio rozdrobnio-
nym farszu peklowanej z obniżoną dawką azotynu sodu o popra-
wionych cechach jakości handlowej

(B1) (11) 240356 (41) 2019 11 18 
(51) A43B 7/08 (2006 .01) 
 A43B 7/06 (2006 .01)
(21) 430351 (22) 2019 06 24
(72) POłeDnIK BeRnaRD, Lublin (PL); ZDyB agaTa, Lublin (PL); 
POłeDnIK aLeKsanDRa, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) But wentylowany i klimatyzowany

(B1) (11) 240357 (41) 2019 11 18 
(51) A43B 7/08 (2006 .01) 
 A43B 7/06 (2006 .01)
(21) 430352 (22) 2019 06 24
(72) POłeDnIK BeRnaRD, Lublin (PL); CZeChOWsKa-KOsaCKa 
aneTa, Lubartów (PL); POłeDnIK aLeKsanDRa, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) But wentylowany

(B1) (11) 240358 (41) 2019 11 18 
(51) A43B 7/08 (2006 .01) 
 A43B 7/06 (2006 .01)
(21) 430353 (22) 2019 06 24
(72) POłeDnIK BeRnaRD, Lublin (PL); CZeChOWsKa-KOsaCKa 
aneTa, Lubartów (PL); POłeDnIK aLeKsanDRa, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) But wentylowany i oczyszczający powietrze

(B1) (11) 240369 (41) 2015 05 25 
(51) A45C 11/00 (2006 .01) 
 A45C 9/00 (2006 .01)
(21) 406115 (22) 2013 11 18
(72) TRUChanOWICZ ReMIgIUsZ, Przemyśl (PL)
(73) TRUChanOWICZ ReMIgIUsZ, Przemyśl (PL)
(54) Torba-etui zwłaszcza do laptopa oraz sposób jej zamykania 
i otwierania

(B1) (11) 240371 (41) 2019 12 16 
(51) A47B 9/20 (2006 .01) 
 A47B 9/00 (2006 .01)
(21) 425885 (22) 2018 06 11
(72) DĄBROWsKI MIChał, Brzoza (PL)
(73) eRgOMasTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, sępólno Krajeńskie (PL)
(54) sposób wmontowywania ślizgaczy pomiędzy prostokątne 
profile teleskopowej kolumny podnoszącej

(B1) (11) 240342 (41) 2019 01 02 
(51) A47C 1/034 (2006 .01) 
 A47C 7/50 (2006 .01)
(21) 421998 (22) 2017 06 23
(72) KnUDsen KLaUs hJORT, Frederiksberg C . (DK);  
JaWORsKI MaCIeJ, Piła (PL); JanIK łUKasZ, Występ (PL)

(73) hjort Knudsen a/s, Tarm (DK)
(54) Zespół do zmiany położenia oparcia i podnóżka mebla wypo-
czynkowego

(B1) (11) 240343 (41) 2020 08 10 
(51) A47C 3/18 (2006 .01)
(21) 428792 (22) 2019 02 01
(72) słOWIKOWsKI RysZaRD, Mrągowo (PL);  
RUDZIŃsKI BaRTłOMIeJ, nidzica (PL)
(73) sTaLMOT & WOLMeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nidzica (PL)
(54) Mechanizm obrotu ruchomego elementu mebla

(B1) (11) 240360 (41) 2016 02 15 
(51) A61B 5/02 (2006 .01) 
 D03D 15/00 (2021 .01)
(21) 409130 (22) 2014 08 07
(72) CIeŚLaK MałgORZaTa, łódź (PL); ŚLeDZIŃsKa KaTaRZyna, 
łódź (PL); LaO MaReK, łódź (PL); WITCZaK eWa,  
aleksandrów łódzki (PL); naWRaT aLeKsanDeR, Zabrze (PL); 
BeResKa DaMIan, gliwice (PL); KOTeRas ROMan, Mysłowice (PL); 
JĘDRasIaK KaROL, Mikołów (PL); DanIeC KRZysZTOF, Zabrze (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT WłÓKIennICTWa, 
łódź (PL); POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(54) Moduł tekstroniczny i wyrób tekstroniczny z takim modułem

(B1) (11) 240351 (41) 2019 09 09 
(51) A61M 5/20 (2006 .01) 
 A61M 5/315 (2006 .01)
(21) 424735 (22) 2018 03 01
(72) MaTIas DanIeL, szczecin (PL); PLaTOnOFF aLBeRTO 
LOZanO, szczecin (PL)
(73) neMeRa sZCZeCIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(54) Urządzenie do monitorowania stanu aplikatora wstrzykujące-
go substancję farmaceutyczną oraz sposób monitorowania stanu 
aplikatora za pomocą tego urządzenia

(B1) (11) 240353 (41) 2020 12 14 
(51) A61P 31/18 (2006 .01) 
 C07D 309/10 (2006 .01) 
 C07D 309/14 (2006 .01) 
 C07H 5/04 (2006 .01) 
 C07H 5/06 (2006 .01) 
 C07H 15/04 (2006 .01)
(21) 430182 (22) 2019 06 07
(72) DĄBROWsKa aLeKsanDRa MałgORZaTa, gdańsk (PL); 
KaŹMIeRKIeWICZ RaJMUnD, gdańsk (PL); BaRaBaŚ anna MaRIa, 
smętowo (PL); nOWIaK gRZegORZ aLeKsanDeR, grudziądz (PL); 
JaMROŻeK Inga BLanKa, Darżyno (PL); MaKOWsKI MaRIUsZ, 
gdańsk (PL)
(73) UnIWeRsyTeT gDaŃsKI, gdańsk (PL)
(54) 3-azotowe pochodne 2,3-dideoksy-D-rybo-heksopiranozydów 
metylu do zastosowania jako inhibitor odwrotnej transkryptazy 
wirusa hIV-1

(B1) (11) 240380 (41) 2021 07 19 
(51) A63B 23/16 (2006 .01) 
 A63B 21/00 (2006 .01)
(21) 432552 (22) 2020 01 13
(72) TUTaK JaCeK sTanIsłaW, Rzeszów (PL); MRUK PaWeł, 
Moszczenica (PL)
(73) POLITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji palców ręki

(B1) (11) 240370 (41) 2018 02 12 
(51) B02C 18/14 (2006 .01) 
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 B02C 23/24 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01) 
 B29B 17/04 (2006 .01) 
 B26D 3/22 (2006 .01) 
 A62C 3/04 (2006 .01)
(21) 418253 (22) 2016 08 09
(72) ZaPRZaLsKI PRZeMysłaW, Poznań (PL); sMeKTaLsKI aLBeRT, 
Kicin (PL); ZaPRZaLsKa aLICJa, Poznań (PL)
(73) hORIZOn BUsIness hUB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do rozdrabniania zużytych opon

(B1) (11) 240344 (41) 2020 11 16 
(51) B05C 5/02 (2006 .01) 
 B05C 11/02 (2006 .01)
(21) 429860 (22) 2019 05 07
(72) BĄBa gRZegORZ, Działki suskowolskie (PL);  
ZBROWsKI anDRZeJ, Radom (PL); KOZIOł sTanIsłaW, Radom (PL);  
saMBORsKI TOMasZ, Radom (PL); MaTeCKI KRZysZTOF, Radom (PL)
(73) BĄBa gRZegORZ PRZeDsIĘBIORsTWO  
PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWe BOCheMIa, Radom (PL)
(54) Urządzenie do nanoszenia mieszanek elastomerowych na taśmę

(B1) (11) 240365 (41) 2019 06 03 
(51) B22C 9/12 (2006 .01) 
 B28B 7/46 (2006 .01) 
 B29C 35/08 (2006 .01)
(21) 423660 (22) 2017 11 30
(72) słODKOWsKI IReneUsZ, łódź (PL); łUCZaK BaRTOsZ,  
łódź (PL)
(73) QBIg IReneUsZ słODKOWsKI I WsPÓLnICy  
sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (PL)
(54) sposób produkcji form ceramicznych do odlewania precyzyj-
nego

(B1) (11) 240366 (41) 2015 05 11 
(51) B60G 13/08 (2006 .01) 
 B62K 25/12 (2006 .01) 
 B62M 1/00 (2010 .01)
(21) 405871 (22) 2013 10 31
(72) KORPUs MaReK anDRZeJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUs MaReK anDRZeJ, Warszawa (PL)
(54) systemy prowadzenia w poziomie i w pionie kół kierowanych 
pojazdów

(B1) (11) 240372 (41) 2020 02 24 
(51) B60R 19/02 (2006 .01)
(21) 430241 (22) 2019 06 14
(72) JUReCKI RaFał, Kielce (PL); JaŚKIeWICZ MaReK, Kielce (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (PL)
(54) Zderzak stanowiska do symulacyjnego badania naprężeń dy-
namicznych

(B1) (11) 240346 (41) 2021 04 19 
(51) B60R 21/015 (2006 .01)
(21) 431490 (22) 2019 10 16
(72) sZyMaŃsKI MaCIeJ, swadzim (PL)
(73) sZyMaŃsKI MaCIeJ, swadzim (PL)
(54) system monitorowania zajętości miejsc, zwłaszcza w środkach 
transportu publicznego

(B1) (11) 240345 (41) 2020 11 02 
(51) B65F 1/00 (2006 .01)
(21) 430207 (22) 2019 06 11
(72) KOWaLsKI PaWeł, Kraków (PL)
(73) KOWaLsKI PaWeł, Kraków (PL)
(54) Kontener do selektywnej zbiórki odpadów, zwłaszcza elektro-
śmieci

(B1) (11) 240374 (41) 2021 06 28 
(51) C07C 273/18 (2006 .01) 
 C07C 275/28 (2006 .01)
(21) 432312 (22) 2019 12 23
(72) KROgUL-sOBCZaK agnIesZKa, Warszawa (PL);  
ROMaŃsKI Jan, stróże (PL); KORyCKa aLeKsanDRa, głuszyna (PL);  
LITWInIenKO gRZegORZ, Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (PL)
(54) sposób wytwarzania n,n’-difenylomoczników oraz estrów 
kwasu n-fenylokarbaminowego

(B1) (11) 240362 (41) 2020 11 16 
(51) C08L 3/02 (2006 .01) 
 C08L 29/04 (2006 .01) 
 C08K 5/13 (2006 .01) 
 C08K 5/053 (2006 .01)
(21) 429909 (22) 2019 05 13
(72) CIeŚLa KRysTyna, Warszawa (PL)
(73) InsTyTUT CheMII I TeChnIKI JĄDROWeJ, Warszawa (PL)
(54) Plastyczna folia biodegradowalna o ulepszonych właściwo-
ściach użytkowych oraz sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 240354 (41) 2020 01 27 
(51) C09J 101/28 (2006 .01) 
 C09J 11/04 (2006 .01)
(21) 426368 (22) 2018 07 18
(72) WĄTROBIŃsKa aLICJa, Paczków (PL)
(73) WĄTROBIŃsKa aLICJa, Paczków (PL)
(54) sposób wytwarzania ekologicznego kleju do tektury o właści-
wościach odkwaszających i bakteriostatycznych

(B1) (11) 240359 (41) 2014 10 13 
(51) C12N 15/75 (2006 .01) 
 C12N 15/62 (2006 .01) 
 C12N 1/21 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(21) 403468 (22) 2013 04 08
(72) hInC KRZysZTOF, gdańsk (PL); OBUChOWsKI MIChał, 
gdańsk (PL); gReLa anna, Świecie (PL); łĘga TOMasZ,  
Włocławek (PL)
(73) gDaŃsKI UnIWeRsyTeT MeDyCZny, gdańsk (PL)
(54) Wektory integracyjne, komórka gospodarza transformowana 
wektorem integracyjnym oraz zastosowanie wektorów integra-
cyjnych i komórki gospodarza do prezentowania fuzyjnych białek 
na powierzchni przetrwalników Bacillus subtilis

(B1) (11) 240375 (41) 2021 08 02 
(51) C12N 15/113 (2010 .01) 
 C12N 9/02 (2006 .01) 
 C12N 15/85 (2006 .01) 
 A61K 31/7088 (2006 .01)
(62) 421954
(21) 437866 (22) 2017 06 20
(72) PałKa JeRZy, Białystok (PL); ZaRĘBa ILOna, Białystok (PL); 
RahMan naFIs, Turku (FI); sURaŻyŃsKI aRKaDIUsZ, Białystok (PL);  
MILTyK WOJCIeCh, grabówka (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W BIałyMsTOKU, Białystok (PL)
(54) Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu 
kodującego białko PRODh/POX i  jego zastosowania, wektor eks-
presyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja far-
maceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego 
białko PRODh/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania 
ekspresji genu kodującego białko PRODh/POX i jego zastosowania

(B1) (11) 240376 (41) 2021 08 02 
(51) C12N 15/113 (2010 .01) 
 C12N 9/02 (2006 .01) 
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 C12N 15/85 (2006 .01) 
 A61K 31/7088 (2006 .01)
(62) 421954
(21) 437867 (22) 2017 06 20
(72) PałKa JeRZy, Białystok (PL); ZaRĘBa ILOna, Białystok (PL); 
RahMan naFIs, Turku (FI); sURaŻyŃsKI aRKaDIUsZ, Białystok (PL);  
MILTyK WOJCIeCh, grabówka (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W BIałyMsTOKU, Białystok (PL)
(54) Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu 
kodującego białko PRODh/POX i  jego zastosowania, wektor eks-
presyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja far-
maceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego 
białko PRODh/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania 
ekspresji genu kodującego białko PRODh/POX i jego zastosowania

(B1) (11) 240363 (41) 2021 03 22 
(51) C22B 3/36 (2006 .01) 
 C22B 15/00 (2006 .01)
(21) 431208 (22) 2019 09 19
(72) BOŻeJeWICZ DaRIa, Toruń (PL); WITT KaTaRZyna,  
Bydgoszcz (PL); OŚMIałOWsKI BORys, Toruń (PL);  
KaCZOROWsKa MałgORZaTa, Ciechocinek (PL)
(73) POLITeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (PL)
(54) sposób odzyskiwania miedzi(II) z kwaśnych roztworów, zwłasz-
cza z roztworów odpadowych i potrawiennych

(B1) (11) 240341 (41) 2019 09 23 
(51) D06F 23/00 (2006 .01) 
 C11D 1/83 (2006 .01) 
 C11D 3/00 (2006 .01)
(21) 424964 (22) 2018 03 20
(72) saPIeJa anDRZeJ, Żyrardów (PL); MaRsZałeK ROMUaLD, 
Żyrardów (PL)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO POLaKTIV sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pszczew (PL)
(54) sposób prania tekstyliów bawełnianych i  mieszankowych 
w pralnico-wirówce

(B1) (11) 240377 (41) 2018 11 19 
(51) E03C 1/12 (2006 .01) 
 E03F 5/10 (2006 .01) 
 B65D 88/08 (2006 .01) 
 E04H 7/02 (2006 .01) 
 E04H 7/00 (2006 .01)
(21) 421518 (22) 2017 05 08
(72) sZyMBORsKI WOJCIeCh, Rzeszów (PL)
(73) sZyMBORsKI WOJCIeCh, Rzeszów (PL)
(54) Rozproszony system retencji ścieków deszczowych, zwłaszcza 
miejski

(B1) (11) 240364 (41) 2021 01 11 
(51) E04B 1/61 (2006 .01) 
 E04B 7/22 (2006 .01) 
 E04C 2/292 (2006 .01)
(21) 434510 (22) 2020 06 30
(30) 102019118272 .7  2019 07 05 De
(72) LeBLanC OLIVIeR, haironville (FR); CaTaLOgna eRIC, 
Cousance-Les-Forges (FR); ChaRTOn sÉBasTIen, serris (FR)
(73) arcelorMittal, Luksemburg (LU)
(54) Panel sandwiczowy oraz związany z nim sposób montażu

(B1) (11) 240350 (41) 2018 10 08 
(51) E04F 15/22 (2006 .01) 
 E04F 15/20 (2006 .01)
(21) 421194 (22) 2017 04 06
(72) MaJeWsKI KRZysZTOF, łódź (PL)

(73) ePUFLOOR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(54) Podłoga wygłuszająca

(B1) (11) 240347 (41) 2021 01 25 
(51) E04H 6/14 (2006 .01)
(21) 430646 (22) 2019 07 18
(72) ZĄBeR ZDZIsłaW, nawojowa (PL); gRygIeL anDRZeJ, 
Jasienna (PL); hOJnOR TOMasZ, Trzycież (PL); KOŚCIÓłeK RaFał, 
Kamionka Wielka (PL); MaRKIeWICZ łUKasZ, Dominikowice (PL); 
FeRenC JaKUB, Korzenna (PL); FORCZeK syLWesTeR, łyczana (PL); 
gRygIeL TOMasZ, nowy sącz (PL)
(73) gRygIeL anDRZeJ gRanD, Korzenna (PL)
(54) Mechanizm blokowania łańcucha, zwłaszcza w wielostanowi-
skowym urządzeniu parkingowym

(B1) (11) 240348 (41) 2021 01 25 
(51) E04H 6/14 (2006 .01)
(21) 430678 (22) 2019 07 22
(72) ZĄBeR ZDZIsłaW, nawojowa (PL); gRygIeL anDRZeJ, 
Jasienna (PL); hOJnOR TOMasZ, Trzycież (PL); KOŚCIÓłeK RaFał, 
Kamionka Wielka (PL); MaRKIeWICZ łUKasZ, Dominikowice (PL); 
FeRenC JaKUB, Korzenna (PL); FORCZeK syLWesTeR, łyczana (PL); 
gRygIeL TOMasZ, nowy sącz (PL)
(73) gRygIeL anDRZeJ gRanD, Korzenna (PL)
(54) Zwrotnia łańcucha, zwłaszcza dla wielostanowiskowego urzą-
dzenia parkingowego

(B1) (11) 240379 (41) 2021 10 04 
(51) F16C 37/00 (2006 .01) 
 F16C 33/58 (2006 .01) 
 F16C 19/06 (2006 .01)
(21) 433414 (22) 2020 03 31
(72) ZMaRZły PaWeł, Brzeziny (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (PL)
(54) łożysko toczne z funkcją odbierania ciepła

(B1) (11) 240355 (41) 2020 06 29 
(51) F16L 23/16 (2006 .01) 
 F16L 33/28 (2006 .01)
(21) 428210 (22) 2018 12 17
(72) TyMKIeWICZ BOgDan, gliwice (PL)
(73) RaDIaTyM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(54) Złącze kołnierzowe do rur

(B1) (11) 240373 (41) 2020 10 05 
(51) F23L 9/00 (2006 .01) 
 F24H 9/00 (2006 .01)
(21) 432669 (22) 2020 01 22
(72) PRZysTUPa KRZysZTOF, Miłocin (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Układ dostarczania powietrza do pieca na paliwo stałe

(B1) (11) 240378 (41) 2020 08 10 
(51) F26B 3/06 (2006 .01) 
 F26B 3/24 (2006 .01) 
 F26B 5/04 (2006 .01) 
 F26B 11/06 (2006 .01) 
 B22F 1/00 (2006 .01)
(21) 430053 (22) 2019 05 24
(30) 10-2019-0014378  2019 02 07 KR 
 10-2019-0014907  2019 02 08 KR
(72) sOn seO-WOng, gyeonggi-do (KR);  
sOn seO-JUn, gyeonggi-do (KR)
(73) hIM TeChnOLOgIes CO ., LTD, gyeonggi-do (KR)
(54) Układ i sposób osuszania proszku metalowego do wytwarzania 
udoskonalonej baterii akumulatorowej elektrycznej z zastosowa-
niem podciśnienia
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 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 240361 (41) 2019 03 11 
(51) G01N 33/18 (2006 .01)
(21) 422659 (22) 2017 08 28
(72) WOJTasIK BaRBaRa, gdynia (PL); ZBaWICKa MałgORZaTa, 
gdynia (PL); KUPIeC JeRZy MIROsłaW, Poznań (PL)
(73) MIKROnaTURa ŚRODOWIsKO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Mięczaki D . polymorpha i L . stagnalis do zastosowania w ocenie 
stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek (wód i osadów 
dennych) oraz skuteczności działania substancji probiotycznych

(B1) (11) 240352 (41) 2020 03 23 
(51) H05K 5/00 (2006 .01) 
 H02B 1/30 (2006 .01) 
 H02B 1/52 (2006 .01) 
 H02J 7/00 (2006 .01) 
 H01M 50/20 (2021 .01)
(21) 427133 (22) 2018 09 19
(72) OWCZaRZ RysZaRD, Zielona łąka (PL); PIeTRZaK anDRZeJ, 
Wrocław (PL); ŚWIDOWICZ MaTeUsZ, Pleszew (PL)
(73) OWCZaRZ RysZaRD ZaKłaD MeChanICZny FOsTeR 
sPÓłKa CyWILna, Zielona łąka (PL); ŚWIDOWICZ MaTeUsZ 
ZaKłaD MeChanICZny FOsTeR sPÓłKa CyWILna,  
Zielona łąka (PL)
(54) sposób wytwarzania obudowy urządzeń elektronicznych, 
zwłaszcza stacji ładowania akumulatorów oraz obudowa urządzeń 
elektronicznych, zwłaszcza stacji ładowania akumulatorów

InDeKs UDZIeLOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOLI MKP

A01M 7/00 (2006 .01) 240368
A21D 2/36 (2006 .01) 240367
A21D 8/02 (2006 .01) 240367*
A21D 8/04 (2006 .01) 240367*
A21D 13/00 (2017 .01) 240367*
A23B 4/22 (2006 .01) 240349
A23B 4/027 (2006 .01) 240349*
A23L 13/60 (2016 .01) 240349*
A23L 13/70 (2016 .01) 240349*
A43B 7/08 (2006 .01) 240356
A43B 7/06 (2006 .01) 240356*
A43B 7/08 (2006 .01) 240357
A43B 7/06 (2006 .01) 240357*
A43B 7/08 (2006 .01) 240358
A43B 7/06 (2006 .01) 240358*
A45C 11/00 (2006 .01) 240369
A45C 9/00 (2006 .01) 240369*
A47B 9/20 (2006 .01) 240371
A47B 9/00 (2006 .01) 240371*
A47C 1/034 (2006 .01) 240342
A47C 7/50 (2006 .01) 240342*
A47C 3/18 (2006 .01) 240343
A61B 5/02 (2006 .01) 240360
A61K 31/7088 (2006 .01) 240375*
A61K 31/7088 (2006 .01) 240376*
A61M 5/20 (2006 .01) 240351

A61M 5/315 (2006 .01) 240351*
A61P 31/18 (2006 .01) 240353
A62C 3/04 (2006 .01) 240370*
A63B 23/16 (2006 .01) 240380
A63B 21/00 (2006 .01) 240380*
B02C 18/14 (2006 .01) 240370
B02C 23/24 (2006 .01) 240370*
B05C 5/02 (2006 .01) 240344
B05C 11/02 (2006 .01) 240344*
B09B 3/00 (2006 .01) 240370*
B22C 9/12 (2006 .01) 240365
B22F 1/00 (2006 .01) 240378*
B26D 3/22 (2006 .01) 240370*
B28B 7/46 (2006 .01) 240365*
B29B 17/04 (2006 .01) 240370*
B29C 35/08 (2006 .01) 240365*
B60G 13/08 (2006 .01) 240366
B60R 19/02 (2006 .01) 240372
B60R 21/015 (2006 .01) 240346
B62K 25/12 (2006 .01) 240366*
B62M 1/00 (2010 .01) 240366*
B65D 88/08 (2006 .01) 240377*
B65F 1/00 (2006 .01) 240345
C07C 273/18 (2006 .01) 240374
C07C 275/28 (2006 .01) 240374*
C07D 309/10 (2006 .01) 240353*

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

C07D 309/14 (2006 .01) 240353*
C07H 5/04 (2006 .01) 240353*
C07H 5/06 (2006 .01) 240353*
C07H 15/04 (2006 .01) 240353*
C08K 5/13 (2006 .01) 240362*
C08K 5/053 (2006 .01) 240362*
C08L 3/02 (2006 .01) 240362
C08L 29/04 (2006 .01) 240362*
C09J 101/28 (2006 .01) 240354
C09J 11/04 (2006 .01) 240354*
C11D 1/83 (2006 .01) 240341*
C11D 3/00 (2006 .01) 240341*
C12N 15/75 (2006 .01) 240359
C12N 15/62 (2006 .01) 240359*
C12N 1/21 (2006 .01) 240359*
C12N 15/113 (2010 .01) 240375
C12N 9/02 (2006 .01) 240375*
C12N 15/85 (2006 .01) 240375*
C12N 15/113 (2010 .01) 240376
C12N 9/02 (2006 .01) 240376*
C12N 15/85 (2006 .01) 240376*
C12R 1/44 (2006 .01) 240349*
C12R 1/125 (2006 .01) 240359*
C22B 3/36 (2006 .01) 240363
C22B 15/00 (2006 .01) 240363*
D03D 15/00 (2021 .01) 240360*
D06F 23/00 (2006 .01) 240341
E03C 1/12 (2006 .01) 240377

E03F 5/10 (2006 .01) 240377*
E04B 1/61 (2006 .01) 240364
E04B 7/22 (2006 .01) 240364*
E04C 2/292 (2006 .01) 240364*
E04F 15/22 (2006 .01) 240350
E04F 15/20 (2006 .01) 240350*
E04H 7/02 (2006 .01) 240377*
E04H 7/00 (2006 .01) 240377*
E04H 6/14 (2006 .01) 240347
E04H 6/14 (2006 .01) 240348
F16C 37/00 (2006 .01) 240379
F16C 33/58 (2006 .01) 240379*
F16C 19/06 (2006 .01) 240379*
F16L 23/16 (2006 .01) 240355
F16L 33/28 (2006 .01) 240355*
F23L 9/00 (2006 .01) 240373
F24H 9/00 (2006 .01) 240373*
F26B 3/06 (2006 .01) 240378
F26B 3/24 (2006 .01) 240378*
F26B 5/04 (2006 .01) 240378*
F26B 11/06 (2006 .01) 240378*
G01N 33/18 (2006 .01) 240361
H01M 50/20 (2021 .01) 240352*
H02B 1/30 (2006 .01) 240352*
H02B 1/52 (2006 .01) 240352*
H02J 7/00 (2006 .01) 240352*
H05K 5/00 (2006 .01) 240352

 1 2  1 2

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PaTenTÓW

240341 D06F 23/00 (2006 .01)
240342 A47C 1/034 (2006 .01)
240343 A47C 3/18 (2006 .01)
240344 B05C 5/02 (2006 .01)
240345 B65F 1/00 (2006 .01)
240346 B60R 21/015 (2006 .01)
240347 E04H 6/14 (2006 .01)
240348 E04H 6/14 (2006 .01)
240349 A23B 4/22 (2006 .01)
240350 E04F 15/22 (2006 .01)
240351 A61M 5/20 (2006 .01)
240352 H05K 5/00 (2006 .01)
240353 A61P 31/18 (2006 .01)
240354 C09J 101/28 (2006 .01)
240355 F16L 23/16 (2006 .01)
240356 A43B 7/08 (2006 .01)
240357 A43B 7/08 (2006 .01)
240358 A43B 7/08 (2006 .01)
240359 C12N 15/75 (2006 .01)
240360 A61B 5/02 (2006 .01)

240361 G01N 33/18 (2006 .01)
240362 C08L 3/02 (2006 .01)
240363 C22B 3/36 (2006 .01)
240364 E04B 1/61 (2006 .01)
240365 B22C 9/12 (2006 .01)
240366 B60G 13/08 (2006 .01)
240367 A21D 2/36 (2006 .01)
240368 A01M 7/00 (2006 .01)
240369 A45C 11/00 (2006 .01)
240370 B02C 18/14 (2006 .01)
240371 A47B 9/20 (2006 .01)
240372 B60R 19/02 (2006 .01)
240373 F23L 9/00 (2006 .01)
240374 C07C 273/18 (2006 .01)
240375 C12N 15/113 (2010 .01)
240376 C12N 15/113 (2010 .01)
240377 E03C 1/12 (2006 .01)
240378 F26B 3/06 (2006 .01)
240379 F16C 37/00 (2006 .01)
240380 A63B 23/16 (2006 .01)
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decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 410970 15/2016
(a1) (21) 410971 15/2016
(a1) (21) 411892 21/2016
(a1) (21) 413578 05/2017
(a1) (21) 416341 19/2017
(a1) (21) 416540 20/2017
(a1) (21) 417491 26/2017
(a1) (21) 417631 01/2018
(a1) (21) 417857 02/2018
(a1) (21) 417939 02/2018
(a1) (21) 419105 09/2018
(a1) (21) 419197 09/2018
(a1) (21) 419504 11/2018
(a1) (21) 419598 12/2018
(a1) (21) 419620 12/2018
(a1) (21) 419643 12/2018
(a1) (21) 419682 12/2018
(a1) (21) 419693 12/2018
(a1) (21) 420176 15/2018
(a1) (21) 420513 17/2018
(a1) (21) 420563 18/2018
(a1) (21) 420932 23/2018
(a1) (21) 421451 24/2017
(a1) (21) 421595 24/2018
(a1) (21) 421641 25/2018
(a1) (21) 421858 26/2018
(a1) (21) 421912 26/2018
(a1) (21) 421973 01/2019
(a1) (21) 421974 01/2019
(a1) (21) 422075 10/2018
(a1) (21) 422181 02/2019
(a1) (21) 422329 03/2019
(a1) (21) 422354 03/2019
(a1) (21) 422379 06/2019
(a1) (21) 422533 05/2019
(a1) (21) 422609 05/2019
(a1) (21) 422632 06/2019
(a1) (21) 422633 06/2019
(a1) (21) 422660 07/2018
(a1) (21) 422706 19/2018
(a1) (21) 423006 08/2019
(a1) (21) 423222 09/2019

(a1) (21) 423289 10/2019
(a1) (21) 423333 10/2019
(a1) (21) 423407 16/2018
(a1) (21) 423618 12/2019
(a1) (21) 423819 13/2019
(a1) (21) 423845 13/2019
(a1) (21) 424162 15/2019
(a1) (21) 424344 16/2019
(a1) (21) 424541 17/2019
(a1) (21) 425089 21/2019
(a1) (21) 425177 24/2018
(a1) (21) 425262 24/2018
(a1) (21) 425502 24/2019
(a1) (21) 425615 25/2019
(a1) (21) 425685 25/2019
(a1) (21) 425895 26/2019
(a1) (21) 426443 03/2020
(a1) (21) 426563 04/2020
(a1) (21) 426807 06/2020
(a1) (21) 426924 06/2020
(a1) (21) 427403 09/2020
(a1) (21) 427424 09/2020
(a1) (21) 427601 10/2020
(a1) (21) 427737 11/2020
(a1) (21) 428291 14/2020
(a1) (21) 428899 18/2020
(a1) (21) 429863 24/2020
(a1) (21) 430061 26/2020
(a1) (21) 430117 26/2020
(a1) (21) 430228 26/2020
(a1) (21) 430346 27/2020
(a1) (21) 430687 02/2021
(a1) (21) 430992 05/2021
(a1) (21) 431309 10/2021
(a1) (21) 431401 08/2020
(a1) (21) 431575 09/2021
(a1) (21) 431580 07/2020
(a1) (21) 431596 09/2021
(a1) (21) 431597 09/2021
(a1) (21) 431905 11/2021
(a1) (21) 431951 11/2021
(a1) (21) 432005 11/2021

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 405672 09/2015
(a1) (21) 408254 (62) 378368 
 15/2014
(a1) (21) 414297 08/2017
(a1) (21) 415725 13/2017
(a1) (21) 417476 26/2017
(a1) (21) 417592 26/2017

(a1) (21) 417762 01/2018
(a1) (21) 418975 08/2018
(a1) (21) 422542 05/2019
(a1) (21) 424627 18/2019
(a1) (21) 425841 26/2019
(a1) (21) 426685 05/2020
(a1) (21) 426686 05/2020

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) 206984 a . Wykreślono: alfasigma s .p .a ., Milano, Wło-
chy Wpisano: alfasigma s .p .a ., Bolonia, Włochy

(11) 219188 a . Wykreślono: RePUBLIC TOBaCCO L .P ., 
glenview, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBLIC 
BRanDs L .P ., glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 231251 a . Wykreślono: JanCZy LesZeK, Tarnów, Polska; 
ZagRODnIK słaWOMIR, Więckowice, Polska; TeCh sTeROWnI-
KI sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Wieprz, Polska 356782780 Wpisano: JanCZy 
LesZeK, Tarnów, Polska; ZagRODnIK słaWOMIR, Więckowice, 
Polska; TeCh sTeROWnIKI II sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Wieprz, Polska 356782780

(11) 232671 D . Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym sądu 
Okręgowego w  Warszawie XXVI Wydział gospodarczy z  dnia 
5 marca 2020 r ., sygn . akt XXVI gnc 389/20 zaopatrzonego 
w  klauzulę wykonalności z  dnia 14 stycznia 2021 r ., Komornik 
sądowy przy sądzie Rejonowym w  Toruniu Dariusz Filipiak 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sy-
gnaturą akt: gKm 26/21 dokonał zajęcia patentu na przedmio-
towy wynalazek na  wniosek wierzyciela: PKO Leasing spółka 
akcyjna z siedzibą w łodzi .”

(11) 232819 a . Wykreślono: RePUBLIC TOBaCCO L .P ., 
glenview, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBLIC 
BRanDs L .P ., glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 233078 a . Wykreślono: LeWICKI KRZysZTOF PRODes-
sO, Płock, Polska; BOROWsKI MaRIan OŚRODeK InnOWa-
CyJnO-WDROŻenIOWy LOgIs, Warszawa, Polska  011993018 
Wpisano: BOROWsKI MaRIan, Warszawa, Polska; LeWICKI 
KRZysZTOF PRODessO, Płock, Polska

(11) 235197 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska  021933126 
Wpisano: PROMaTIC sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 366476880

(11) 235574 a . Wykreślono: RUDKOWsKI MaReK, Kraków, 
Polska; BOROWIeC ZDZIsłaW, Kraków, Polska; FRaIs KRZysZ-
TOF, Warszawa, Polska; RaTaJCZaK JÓZeF, Kraków, Polska Wpi-
sano: RaTaJCZaK JÓZeF, Kraków, Polska; RUDKOWsKI MaReK, 
Kraków, Polska; BOROWIeC ZDZIsłaW, Kraków, Polska; FRaIs 
KRZysZTOF, Warszawa, Polska; OsTROWsKI JaCeK, Kamieńsk, 
Polska

(11) 237856 a . Wykreślono: Can-PaCK sPÓłKa aKCyJna, 
Kraków, Polska 350568442 Wpisano: CanPaCK sPÓłKa aKCyJ-
na, Kraków, Polska 350568442
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dodatkowe prawa ochronne

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o wpłyniĘciu wniosku  

o udZielenie prawa

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

(B1) (68) 65823
(54) sPOsOBy PODaWanIa ŚRODKÓW hIPOgLIKeMICZnyCh
(21) 0419 (22) 2016 11 14
(71) glaxosmithKline LLC, WILMIngTOn (Us)
(93) eU/1/13/908 2014 03 21 ePeRZan - aLBIgLUTyD

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) 07 07 2021 2021/27 eP 2016250 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2262585 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 2338125 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 2393762 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2542142 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2553113 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2668445 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2685293 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2706159 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2747588 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 2760275 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 2833908 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2836289 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2907392 B1
(T5) (97) 26 12 2018 2018/52 eP 2930378 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 2934109 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 2997992 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3013967 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3017120 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3049380 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3056492 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3066050 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3075504 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3081256 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3082460 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3082552 B1

(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3087207 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3089850 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3092124 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3092294 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3094928 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3099454 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3102120 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3115151 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3125867 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3130168 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3130437 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3139925 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3146236 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3150859 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3151985 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3160891 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3168031 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3173059 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3173566 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3175863 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3177131 B1
(T5) (97) 17 10 2018 2018/42 eP 3177728 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3181776 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3209742 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3216871 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3217942 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3226999 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3228288 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3233956 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3236390 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3244782 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3247256 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3257853 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3264488 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3268958 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3277815 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3278968 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3285631 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3288933 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3292149 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3293647 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3294497 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3301044 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3310712 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3316710 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3328913 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3337986 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3341167 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3347468 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3348731 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3350597 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3350788 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3350883 B1
(T4) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3353434 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3354178 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3368579 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3370423 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3370939 B1
(T3) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3387354 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3390871 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3393670 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3403657 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3414985 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3415398 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3415672 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3416654 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3424094 B1
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(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3424636 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3428544 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3429689 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3430218 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3433527 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3438590 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3444350 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3451421 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3453402 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3456339 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3456602 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3472480 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3475088 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3485236 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3486242 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3486967 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3493684 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 eP 3497225 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3498224 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3500085 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3504368 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3507031 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3507251 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3509952 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3512726 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3516279 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3519382 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3520612 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3521286 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3521795 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3522731 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3524601 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3532170 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3532288 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3542479 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3543387 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3544889 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3558351 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3562966 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3562987 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3564208 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3568372 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3569910 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3570527 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3572366 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3578738 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3578952 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3596272 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3601755 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3603908 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3610760 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3611750 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3611986 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3612520 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3619215 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3620382 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3623360 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3624940 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3627839 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3628687 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3630620 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3632765 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3633122 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3634650 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3635867 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3636270 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3637746 B1

(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3638464 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3638500 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3641210 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3645535 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3649998 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3654852 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3655629 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3656557 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3659547 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3660380 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3661418 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3662147 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3662213 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3664779 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3666685 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3666820 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3668513 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3668578 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3671929 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3676460 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3676464 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3678501 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3680439 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3680797 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3683455 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3683871 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3685430 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3685826 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3687867 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3688403 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3690440 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3691810 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3695085 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3697196 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3698847 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3699027 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3699482 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3700611 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3700922 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3700940 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3701057 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3701098 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3701212 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3702240 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3702242 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3705415 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3710567 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3714312 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3717471 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3723090 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3723521 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3727657 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3728152 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3729758 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3731872 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3731992 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3737594 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3737931 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3738330 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3743420 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3743508 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3749549 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3752129 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3752593 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3759319 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3760379 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3762288 B1



12 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 12/2022

(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3772444 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3773004 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3773496 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3774268 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3777455 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3778054 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3781007 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3782746 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3791148 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3792387 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3802457 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3802692 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3812535 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3820271 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3831011 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3884193 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2998462 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2998491 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2998496 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2999073 2019 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3000628 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3000888 2019 09 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3002368 2020 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3005909 2019 08 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3012403 2019 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3012471 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3015012 2019 10 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3015485 2019 10 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3017150 2019 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3025977 2019 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3028939 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3030534 2019 08 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3030565 2019 08 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3030567 2019 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3030689 2019 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3031357 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3031363 2019 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3031704 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3033302 2019 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034148 2019 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034269 2019 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034438 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034825 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034893 2019 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3034905 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3036137 2019 09 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3078265 2019 10 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079516 2019 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079632 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3079715 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080079 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080176 2019 12 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080193 2019 12 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080211 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080284 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3080348 2019 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3081566 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3082408 2019 12 16 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 3082454 2019 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3082854 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083164 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083166 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083176 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083246 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083288 2019 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083411 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083472 2019 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083567 2019 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083710 2019 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3083911 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3084063 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3084074 2019 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3084326 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3084860 2019 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3086802 2019 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087006 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087041 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087256 2020 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087579 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087842 2019 09 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3088328 2019 09 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3089813 2019 12 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3089868 2019 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3089950 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3090006 2019 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3090012 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3090149 2020 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3091842 2020 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3091843 2020 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3092120 2019 12 30 Patent wygasł w całości .

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) 2989106
(54) POłĄCZOne ZWIĄZKI heTeROCyKLICZne JaKO InhIBITORy 
KInaZy BIałKOWeJ
(21) 0730 (22) 2022 03 04
(71) Beigene, Ltd ., CaMana Bay (Us)
(93) eU/1/21/1576 2021 11 23 BRUKInsa - ZanUBRUTynIB
  
(T3) (68) 2396036
(54) IMMUnOKOnIUgaTy Z POłĄCZenIeM ROZsZCZePIaLnyM 
WeWnĄTRZKOMÓRKOWO
(21) 0731 (22) 2022 03 04
(71) Immunomedics, Inc ., MORRIs PLaIns (Us)
(93) eU/1/21/1592 2021 11 23 TRODeLVy - saCyTUZUMaB 
gOWITeKan
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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 72 465 do nr 72 475)

(y1) (11) 72467 (41) 2021 11 02 
(51) A21C 15/04 (2006 .01)
(21) 129142 (22) 2020 04 27
(72) gÓRKa ROBeRT, Żary (PL); LeWanDOWsKI aLBeRT,  
Zielona góra (PL)
(73) MagOReX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Żary (PL)
(54) Zautomatyzowana krajalnica do ciasta

(y1) (11) 72469 (41) 2019 06 17 
(51) A47F 1/00 (2006 .01) 
 B32B 29/00 (2006 .01) 
 G01G 19/52 (2006 .01)
(62) 423891
(21) 130191 (22) 2017 12 14
(72) KłysZeWsKI JUsTyn gRZegORZ, Józefów (PL);  
FUTeRa KOnRaD, Ciechanów (PL)
(73) POLIgRaFIa KłysZeWsKI JUsTyn I POłOsaK anDRZeJ 
sPÓłKa JaWna, Otwock (PL)
(54) arkusz tekturowy z czujnikiem nacisku

(y1) (11) 72468 (41) 2020 04 20 
(51) A61H 33/14 (2006 .01) 
 A61H 33/00 (2006 .01)
(62) 427463

(21) 130189 (22) 2018 10 19
(72) PaWłOWsKI aRTUR, gdańsk (PL); PaWłOWsKI KOnRaD, 
gdańsk (PL); PaWłOWsKa MałgORZaTa, gdańsk (PL)
(73) PaWłOWsKI aRTUR, gdańsk (PL); PaWłOWsKI KOnRaD, 
gdańsk (PL); PaWłOWsKa MałgORZaTa, gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do leczenia i rehabilitacji małych i dużych zwierząt 
domowych

(y1) (11) 72466 (41) 2021 10 11 
(51) B32B 7/05 (2019 .01) 
 B32B 7/06 (2019 .01) 
 B32B 7/025 (2019 .01) 
 B32B 27/10 (2006 .01) 
 B32B 27/36 (2006 .01) 
 D21H 19/28 (2006 .01) 
 G09F 3/04 (2006 .01)
(21) 129114 (22) 2020 04 09
(72) KORZenIOWsKI JaCeK, Toruń (PL)
(73) geMIPaP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mała nieszawka (PL)
(54) Karton z folią elektrostatyczną

(y1) (11) 72470 (41) 2021 06 28 
(51) E04C 2/52 (2006 .01) 
 E04F 13/26 (2006 .01)
(21) 128835 (22) 2019 12 24
(72) sZCZePaŃsKI JaKUB, gdańsk (PL); łUCZKIeWICZ aneTa, 
gdańsk (PL); aUgUsIaK anDRZeJ, gdańsk (PL);  
gRZyBKOWsKa KaTaRZyna, gdańsk (PL); BOBKOWsKa 
KaTaRZyna, gdańsk (PL); KaRKOsIŃsKI DaRIUsZ, gdańsk (PL)
(73) POLITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (PL)
(54) Płyta elewacyjna z uziemieniem przeznaczona do zakrywania 
kanałów kablowych
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decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 126163 07/2018
(U1) (21) 127871 13/2020

(U1) (21) 128579 07/2021
(U1) (21) 128758 16/2020

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

(y1) (11) 72465 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 .01) 
 E04C 3/29 (2006 .01) 
 E04C 3/292 (2006 .01) 
 E04B 5/12 (2006 .01)
(21) 129517 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBeLa, Częstochowa (PL); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (PL)
(54) Belka stropowa ze środnikiem drewnianym wzmacniana płasz-
czem stalowym

(y1) (11) 72472 (41) 2021 02 08 
(51) E05D 15/24 (2006 .01) 
 E06B 7/22 (2006 .01) 
 E06B 9/58 (2006 .01)
(21) 128462 (22) 2019 07 31
(72) JOPeK DaMIan, stroszki (PL); KUBCZaK TOMasZ, Września (PL)
(73) KRIsPOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Psary Małe (PL)
(54) Zespół prowadnicy płaszcza zwijanej bramy segmentowej

(y1) (11) 72473 (41) 2019 02 25 
(51) F16B 13/00 (2006 .01) 
 E04B 2/82 (2006 .01) 
 E04B 1/38 (2006 .01) 
 E04F 13/21 (2006 .01)
(21) 126534 (22) 2017 08 21
(72) heese MagDa, łódź (PL)
(73) IBCOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) hak z uchwytem z wycięciem skośnym do mocowania segmen-
tów ścian

(y1) (11) 72474 (41) 2019 02 25 
(51) F16B 13/00 (2006 .01) 
 E04B 2/82 (2006 .01) 
 E04B 1/38 (2006 .01) 
 E04F 13/21 (2006 .01)
(21) 126536 (22) 2017 08 21
(72) heese MagDa, łódź (PL)
(73) IBCOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) hak z uchwytem z wycięciami owalnymi do montowania seg-
mentów ścian

(y1) (11) 72475 (41) 2019 02 25 
(51) F16B 13/00 (2006 .01) 
 E04B 2/82 (2006 .01) 
 E04B 1/38 (2006 .01) 
 E04F 13/21 (2006 .01)
(21) 126537 (22) 2017 08 21
(72) heese MagDa, łódź (PL)
(73) IBCOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) hak z uchwytem z wycięciami prostokątnymi do montowania 
segmentów ścian

(y1) (11) 72471 (41) 2019 08 12 
(51) G01N 1/02 (2006 .01)
(21) 127004 (22) 2018 02 06
(72) ROgaLsKI JeRZy, Przemyśl (PL); PaLUsIŃsKa-sZysZ MaRTa, 
Lublin (PL); TURsKa-sZeWCZUK anna, Lublin (PL);  
ChOMa aDaM, Lublin (PL); URBanIK-syPnIeWsKa TeResa,  
Lublin (PL); KUTKOWsKa JOLanTa, Lublin (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MaRII CURIe-sKłODOWsKIeJ, Lublin (PL)
(54) Przystawka aplikacyjna do automatycznej stacji sporządzającej 
e-testy medyczne

InDeKs UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOLI MKP

A21C 15/04 (2006 .01) 72467
A47F 1/00 (2006 .01) 72469
A61H 33/14 (2006 .01) 72468
A61H 33/00 (2006 .01) 72468*
B32B 29/00 (2006 .01) 72469*
B32B 7/05 (2019 .01) 72466
B32B 7/06 (2019 .01) 72466*
B32B 7/025 (2019 .01) 72466*
B32B 27/10 (2006 .01) 72466*
B32B 27/36 (2006 .01) 72466*
D21H 19/28 (2006 .01) 72466*
E04B 5/12 (2006 .01) 72465*
E04B 2/82 (2006 .01) 72473*
E04B 1/38 (2006 .01) 72473*
E04B 2/82 (2006 .01) 72474*
E04B 1/38 (2006 .01) 72474*
E04B 2/82 (2006 .01) 72475*
E04B 1/38 (2006 .01) 72475*

E04C 2/52 (2006 .01) 72470
E04C 3/12 (2006 .01) 72465
E04C 3/29 (2006 .01) 72465*
E04C 3/292 (2006 .01) 72465*
E04F 13/26 (2006 .01) 72470*
E04F 13/21 (2006 .01) 72473*
E04F 13/21 (2006 .01) 72474*
E04F 13/21 (2006 .01) 72475*
E05D 15/24 (2006 .01) 72472
E06B 7/22 (2006 .01) 72472*
E06B 9/58 (2006 .01) 72472*
F16B 13/00 (2006 .01) 72473
F16B 13/00 (2006 .01) 72474
F16B 13/00 (2006 .01) 72475
G01G 19/52 (2006 .01) 72469*
G01N 1/02 (2006 .01) 72471
G09F 3/04 (2006 .01) 72466*

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

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh

72465 E04C 3/12 (2006 .01)
72466 B32B 7/05 (2019 .01)
72467 A21C 15/04 (2006 .01)
72468 A61H 33/14 (2006 .01)
72469 A47F 1/00 (2006 .01)
72470 E04C 2/52 (2006 .01)

72471 G01N 1/02 (2006 .01)
72472 E05D 15/24 (2006 .01)
72473 F16B 13/00 (2006 .01)
72474 F16B 13/00 (2006 .01)
72475 F16B 13/00 (2006 .01)

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 125380 03/2018
(U1) (21) 127369 25/2019
(U1) (21) 127399 24/2019
(U1) (21) 127402 26/2019
(U1) (21) 127449 02/2020

(U1) (21) 128214 22/2020
(U1) (21) 128396 01/2021
(U1) (21) 128621 08/2021
(U1) (21) 128667 09/2021
(U1) (21) 128839 13/2021
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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 27 798 do nr 27 802)

(51) 09-03 (11) 27798 (22) 2021 11 12 (21) 30315
(73) głOWaCKI BaRTOsZ LIDO, Warszawa (PL)
(72) głOWaCKI BaRTOsZ
(54) Opakowanie na amunicję
(55) 

(51) 09-03 (11) 27799 (22) 2021 11 03 (21) 30269
(73) DyLeWsKI eDWaRD, Czerwieńsk (PL)
(72) DyLeWsKI eDWaRD
(54) Opakowanie czekolady
(55) 

(51) 26-01 (11) 27800 (22) 2021 12 16 (21) 30381
(73) ILUMInI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) WILIgÓRsKa eWa
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55) 

(51) 25-01 (11) 27801 (22) 2021 09 07 (21) 30088
(73) PRUsZyŃsKI TOMasZ ZaPROM, Bielsk Podlaski (PL)
(72) PRUsZyŃsKI TOMasZ
(54) Panel ogrodzenia
(55) 

(51) 11-01 (11) 27802 (22) 2021 07 23 (21) 29976
(73) PaWLIK JanUsZ PROgRes PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO hanDLOWe, gdańsk (PL)
(72) PaWLIK MałgORZaTa BaRBaRa, PaWLIK BaRBaRa DanUTa, 
PaWLIK JanUsZ aLeKsanDeR
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(54) Kamień biżuteryjny
(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) 09631 a . Wykreślono: gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOW, Wado-
wice, Polska 122948517 Wpisano: gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517  

(11) 23894 a . Wykreślono: JanTOŃ sPÓłKa aKCyJna sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Dobroń, Polska 100282917 Wpisano: JnT 
gROUP sPÓłKa aKCyJna, Dobroń, Polska 367982600
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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 349 116 do nr 349 380)

(111) 349116 (220) 2021 07 01 (210) 530997
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) gentribio Inc ., Chuncheon-si (KR)
(540) (znak słowny)
(540) VITagLU
(510), (511) 5 Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe regulu-
jące poziom cukru we krwi, Preparaty farmaceutyczne .

(111) 349117 (220) 2021 02 11 (210) 524487
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 30
(732) aROnPhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PaC-on
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Kosmetyki, Olejki eteryczne, Olejki 
toaletowe, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
witaminowe, Preparaty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki 
wzmacniające, Leki pomocnicze [wspierające] do  celów medycznych, 
Odżywcze suplementy diety, Dodatki dietetyczne, Dodatki homeopa-
tyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dietetyczne dodatki 
do  żywności, Dodatki witaminowe i  mineralne, Dodatki witaminowe 
w płynie, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności 

do celów niemedycznych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Probiotyki (suplemen-
ty), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, 
suplementy prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutle-
niające suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Białkowe 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, Mineralne suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy witami-
nowe w postaci plastrów, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety składające się z witamin, nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla 
niemowląt, herbata ziołowa [napoje lecznicze], Woda termalna, herbata 
lecznicza, Preparaty diagnostyczne .

(111) 349118 (220) 2021 07 29 (210) 532133
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) MaRCIn KałUŻny PUBLIC PR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska nagroda Jakości
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 16 .03 .17, 24 .17 .20, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama i marketing, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama online za  pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, Reklama w  czasopismach, broszurach i  gazetach, agencja 
public relations, Doradztwo w  dziedzinie public relations, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i  public relations, 
Badania rynku do celów reklamowych, Badania rynku i analizy biz-
nesowe, Badania rynku i badania marketingowe, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość 
i  pisanie tekstów, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Pisanie i  publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Multimedialne wydania czasopism, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], Publikacja czasopism, Publikacja ga-
zet elektronicznych online, Publikowanie czasopism, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie 
magazynów konsumenckich, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Konfe-
rencje organizowanie i  prowadzenie konferencji, 45 Licencjonowa-
nie Własność intelektualna, Konsultacje z  zakresu zarządzania wła-
snością intelektualną, Usługi związane z  własnością intelektualną, 
Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i pra-
wami autorskimi, Prawne administrowanie licencjami .

(111) 349119 (220) 2021 07 01 (210) 530995
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) ChM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3’ 0 ChM Locked Plating ChLP system
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .17, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne .

(111) 349120 (220) 2021 03 09 (210) 525788
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 30
(732) hOMOLa WOJCIeCh InDyWIDUaLna PRaKTyKa LeKaRsKa, 
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) badamhPV .pl
(540) 

(591) zielony, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 27 .05 .08
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi ginekolo-
giczne, specjalistyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie 
diagnostyki, opieki przedporodowej, ciąży, ginekologii, leczenia nie-
płodności, Usługi analiz medycznych związane z  diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, analizy Rna lub Dna 
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotwora-
mi, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych .

(111) 349121 (220) 2021 04 01 (210) 526974
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) CaL MIChał TOTenDOM, Droszków (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTenDOM
(540) 

(591) biały, złoty, ciemnozielony
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, 
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania 
w  nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradztwa inwe-
stycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem nieruchomości, 42 Usługi projektowe dotyczą-
ce nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nie-
ruchomościami, Usługi projektowania, Projektowanie budynków, 
Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie domów, 
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych .

(111) 349122 (220) 2021 03 10 (210) 525871
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 30
(732) sZCZygIeLsKa BeaTa sysTeMy MULTIMeDIaLne,  
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yetic
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia do nagrywania, przesyłania 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia peryferyjne do komputerów służące do celów 
edukacyjnych, nośniki danych, dyski ssD, klucze bezpieczeństwa .

(111) 349123 (220) 2021 06 08 (210) 529976
(151) 2021 11 19 (441) 2021 07 19
(732) OKnOPLasT IP ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TeRRa
(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-
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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-
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) 349124 (220) 2021 06 17 (210) 530415
(151) 2021 11 16 (441) 2021 08 02
(732) CaPs aPPs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ca Challenge
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 elektroniczne zabawki wielofunk-
cyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane zabawki elektro-
niczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki zdalnie sterowane, 36 
Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi w  zakresie nierucho-
mości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy .

(111) 349125 (220) 2021 06 10 (210) 530052
(151) 2021 11 19 (441) 2021 08 02
(732) łyga eMILIan, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChRUPnIJ KULKĘ FRUITUsIe

(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 01 .15 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydzia-
ne, chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże kukurydziane, draże 
kukurydziane w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płat-
ki śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty zbożowe, 
wyroby cukiernicze i czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, 
mąka i  mieszanki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, 
ozdoby jadalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekłada-
ne, torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cu-
kierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, batony, chał-
wa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki z orzechami, 
czekoladki z  bakaliami, galaretki owocowe [słodycze], lody, napoje 
na  bazie czekolady, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, 
miód, sosy do sałatek .

(111) 349126 (220) 2021 06 11 (210) 530150
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 19
(732) ZWOLIŃsKI gRZegORZ, stargard (PL)
(540) (znak słowny)
(540) asap community
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, ho-
sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego .

(111) 349127 (220) 2021 06 14 (210) 530178
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 26
(732) heTManIOK KaTaRZyna, Turza Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k klann
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Meble .

(111) 349128 (220) 2021 06 24 (210) 530722
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) nITeCKa MILena Las, Radomsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Las
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi restauracyjne, Orga-
nizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napo-
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jów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowa-
nie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe .

(111) 349129 (220) 2021 06 24 (210) 530723
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) nITeCKa MILena Las, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) las
(540) 

(531) 05 .03 .20, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi restauracyjne, Orga-
nizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowa-
nie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe .

(111) 349130 (220) 2021 07 02 (210) 531073
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) JaBłOŃsKI MaRIUsZ, sMĘDa PaTRyK JaBłOŃsKI & sMĘDa 
sPÓłKa CyWILna, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Js Jabłoński smęda Zostań doradcą podatkowym
(540) 

(591) czarny, szary, brązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .25
(510), (511) 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja doro-
słych .

(111) 349131 (220) 2021 07 02 (210) 531077
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) WILeMaJTys CeZaRy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zero emission Meeting

(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 26 .07 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Informacja o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych .

(111) 349132 (220) 2021 07 02 (210) 531130
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) asIsTWORK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asIsTWORK
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26 .01 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tym-
czasowej, Usługi agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji pracow-
ników, Usługi agencji w  zakresie rekrutacji personelu, Rekrutacja 
personelu, Rekrutacja personelu tymczasowego, Doradztwo w  za-
kresie rekrutacji personelu, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi informacyjne 
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi konsultingo-
we związane z  personelem, Usługi związane z  personelem, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Ogłoszenia odnoszące 
się do rekrutacji personelu, Dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechnicznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla personelu .

(111) 349133 (220) 2021 07 05 (210) 531167
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) aUTO-haK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTO haK
(540) 

(591) czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 26 .01 .02, 14 .03 .11, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 6 haki metalowe, Drobne wyroby metalowe, Wyroby 
ze  stali, Zawiesia [uchwyty] do  przenoszenia ładunków, metalowe, 
Zawiesia do transportu ładunków (metalowe), 12 Części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, haki holownicze, Mocowania haków holow-
niczych, Usuwalne haki kulowe do pojazdów, Zaczepy, haki do przy-
czep do  pojazdów, Metalowe blokady do  haków holowniczych 
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do pojazdów, Zaczepy do przyczep, Zaczepy do pojazdów, Przeguby 
kulowe [części pojazdów], Mechanizmy napędowe [części pojazdów 
lądowych], sprzęgła do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła 
do samochodów, haki [sprzęgi do przyczep] do pojazdów, Urządze-
nia sprzęgające do pojazdów lądowych .

(111) 349134 (220) 2021 07 05 (210) 531172
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) FaLana-KOZłOWsKa JOLanTa, strzałków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeTODa RUChÓW aRTyKULCyJnyCh R
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 02 .09 .08, 02 .09 .10, 24 .15 .01, 26 .11 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 
29 .01 .12, 27 .05 .21
(510), (511) 16 Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, 
Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książki edukacyjne, Małe 
tablice, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem apara-
tów), Papierowe materiały dydaktyczne, Tabele drukowane, Zeszy-
ty ćwiczeń, Książki z  zadaniami dla dzieci, Poradniki [podręczniki], 
Zeszyty do ćwiczeń, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 38 emisja 
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i  innych 
sieci łącznościowych, nadawanie cyfrowych treści audio, nadawania 
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści gene-
rowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic-
twem Internetu, 41 edukacja, Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, 44 Terapia mowy, Tera-
pia mowy i słuchu, usługi w zakresie terapii mowy, Usługi terapii gło-
su i terapii logopedycznej .

(111) 349135 (220) 2021 07 05 (210) 531173
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) VeRCO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOsBITO FOResT
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 
kosmetyki dla niemowląt i  dzieci, kosmetyki ochronne, kosmetyki 
do  higieny, produkty zapachowe, produkty łagodzące ukąszenia 
owadów, eteryczne olejki, kadzidła, świece zapachowe, 5 Środ-
ki i  wyroby biobójcze, środki i  wyroby do  zwalczania szkodników, 
środki grzybobójcze, środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty 
do dezynfekcji, środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby 
odstraszające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstrasza-
jący owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki, Produkty 
(preparaty, przedmioty, przyrządy) do  usuwania kleszczy, Plastry 
do  celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy, maści 
i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środ-
ki i preparaty higieniczne, wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące 
do  zwalczania lub odstraszania owadów, elektryczne urządzenie 
podgrzewające, ogrzewające różnych materiały w  celu dozowania 
środków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 11 
Urządzenie do  dostarczania środków owadobójczych lub środków 
odstraszających owady do  otoczenia, części i  akcesoria do  takich 
urządzeń .

(111) 349136 (220) 2021 07 05 (210) 531179
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16

(732) VeRCO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOsBITO TROPICaL
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 
kosmetyki dla niemowląt i  dzieci, kosmetyki ochronne, kosmetyki 
do  higieny, produkty zapachowe, produkty łagodzące ukąszenia 
owadów, eteryczne olejki, kadzidła, świece zapachowe, 5 Środ-
ki i  wyroby biobójcze, środki i  wyroby do  zwalczania szkodników, 
środki grzybobójcze, środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty 
do dezynfekcji, środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby 
odstraszające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstrasza-
jący owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki, Produkty 
(preparaty, przedmioty, przyrządy) do  usuwania kleszczy, Plastry 
do  celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy, maści 
i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środ-
ki i preparaty higieniczne, wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące 
do  zwalczania lub odstraszania owadów, elektryczne urządzenie 
podgrzewające, ogrzewające różnych materiały w  celu dozowania 
środków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 11 
Urządzenie do  dostarczania środków owadobójczych lub środków 
odstraszających owady do  otoczenia, części i  akcesoria do  takich 
urządzeń .

(111) 349137 (220) 2021 07 06 (210) 531219
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) British american Tobacco (Brands) Limited, Londyn (gB)
(540) (znak słowny)
(540) sPaCes
(510), (511) 5 suplementy diety i odżywcze, Olej CBD do celów me-
dycznych, Preparaty dietetyczne zawierające olej CBD, guma zawie-
rająca nikotynę do stosowania jako środek wspomagający rzucenie 
palenia, saszetki zawierające nikotynę do  stosowania jako środek 
wspomagający rzucenie palenia, Plastry zawierające nikotynę do sto-
sowania jako środek wspomagający rzucenie palenia, suplementy 
diety, suplementy witaminowe, mineralne i odżywcze, suplementy 
ziołowe, suplementy odżywcze w  postaci napojów witaminowych 
i mineralnych, Preparaty wzmacniające witaminy i minerały do sto-
sowania doustnego sprzedawane w postaci saszetek do celów me-
dycznych, Pastylki wzbogacone witaminami i minerałami do celów 
farmaceutycznych, Odżywcze produkty zastępujące posiłek dla 
zwiększenia energii, Papierosy bez tytoniu do  celów leczniczych, 
substytuty tytoniu do celów leczniczych, Zioła do celów leczniczych, 
w  tym zioła suszone, płynne ekstrakty ziołowe i  kapsułki ziołowe, 
Preparaty nikotynowe do celów leczniczych, w tym tytoń w proszku 
luzem i w opakowaniach jednostkowych-snus, Plastry transdermalne 
do celów leczniczych, 30 gumy do żucia, naturalne i ziołowe środki 
aromatyzujące inne niż olejki eteryczne do gum do żucia, pastylek, 
cukierków, miętówek cukrowych i  żelków, Pastylki-wyroby cukier-
nicze, Cukierki, Miętówki, Żelki, Produkty jadalne na bazie lub z do-
datkiem konopi i  pochodnych, tj . gumy do  żucia, pastylki-wyroby 
cukiernicze, cukierki, miętówki, żelki, 34 Papierosy, Tytoń, surowy 
lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu nie do ce-
lów medycznych, Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, 
artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, Filtry 
do  papierosów, Kieszonkowe urządzenia do  skręcania papierosów, 
Ręczne urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierosowych gil-
zach, Papierosy elektroniczne, naboje do  papierosów elektronicz-
nych, Płyny do  elektronicznych papierosów, Wyroby tytoniowe 
do podgrzewania, Urządzenia i części do urządzeń do podgrzewania 
tytoniu, substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, etui na papierosy, Pudełka na papierosy, snus 
z tytoniem, Tabaka z tytoniem, snus bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, 
Torebki na nikotynę doustną bez tytoniu nie do użytku medycznego .

(111) 349138 (220) 2021 07 06 (210) 531223
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) ORłOWsKI TOMasZ TB TanIa BUDOWa, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaCaR
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(540) 

(591) czarny, żółty, biały, szary
(531) 01 .01 .01, 24 .01 .05, 26 .04 .01, 18 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i  hurtowa samochodów, pojaz-
dów do  poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kole-
jową oraz części zamiennych do  pojazdów mechanicznych, w  tym 
za  pomocą środków komunikacji elektronicznej i  innych środków 
komunikacji, Pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hur-
towej samochodów, pojazdów do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową oraz części zamiennych do pojazdów 
mechanicznych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej i innych środków komunikacji, 36 Usługi finansowe w zakresie sa-
mochodów i pojazdów mechanicznych, Usługi kredytowe w zakresie 
samochodów i pojazdów mechanicznych, Usługi finansowe w zakre-
sie leasingu samochodów i  pojazdów mechanicznych, Doradztwo, 
informacje i  porady w  zakresie finansowania zakupu oraz leasingu 
samochodów i pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia, 39 Wypo-
życzanie, wynajem oraz dzierżawa samochodów i pojazdów do poru-
szania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Transport, 
Organizowanie i  rezerwacja transportu, Usługi kierowców, Usługi 
car-sharingu, Organizowanie transportu osobowego na  rzecz osób 
trzecich poprzez aplikację online, Parkowanie pojazdów, holowanie, 
Informacja o transporcie, Przewożenie, Przewóz i dostawa towarów .

(111) 349139 (220) 2021 07 06 (210) 531227
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) ensO eLeCTROnICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sWeePeR
(510), (511) 9 elektryczne urządzenie pomiarowe, 10 Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do masażu wibracyjnego, Fizjotera-
pia, Przyrządy elektryczne do akupunktury, stymulatory mózgu, Urzą-
dzenia i instrumenty medyczne, 44 Usługi medycyny alternatywnej .

(111) 349140 (220) 2021 07 07 (210) 531292
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaTOgUaRD
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 9 Kombinezony do  ochrony przed zagrożeniami biolo-
gicznymi, 10 Maski i półmaski medyczne, Maski i półmaski medycz-
ne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzy-
bowej, Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, 
Maski oddechowe do celów medycznych .

(111) 349141 (220) 2021 06 25 (210) 531298
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) City2
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewi-
zyjna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Reklama za  pośred-
nictwem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Przygotowy-
wanie reklamy prasowej, radiowej . telewizyjnej, Tworzenie i  uaktu-
alnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
druków, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Informacja handlowa, Informowanie o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, Badania 
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Ba-
dania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszyst-
kich środkach przekazu, Organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i  bazą 
klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klien-
tów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomo-
ści, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Dzierżawa 
wynajmowanie mieszkań, biur i  pomieszczeń magazynowych za-
rządzanie majątkiem nieruchomym, 37 Budownictwo, Prowadzenie 
działalności deweloperskiej w  dziedzinie budownictwa, Realizacja 
i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na bu-
dowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych, Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
oraz budowli, Usługi wykończeniowe budynków, naprawy obiektów 
budowlanych, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywa-
nie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, nadzór 
budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalo-
wanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczanie budyn-
ków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, 
Tynkowanie .

(111) 349142 (220) 2021 07 08 (210) 531312
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) seLLInTegRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sellIntegro
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 01 .15 .11, 26 .13 .25, 26 .03 .06, 26 .02 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 42 Zarządzanie stro-
nami internetowymi na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacji w za-
kresie informatyki, Programowanie oprogramowania dla portali in-
ternetowych, chatroomów, live chatów i forów internetowych .
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(111) 349143 (220) 2021 07 07 (210) 531315
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) WÓDKa BOFORT est 1987 BOFORT PReMIUM VODKa
(540) 

(591) biały, niebieski, srebrny
(531) 19 .07 .01, 27 .05 .01, 26 .01 .04, 29 .01 .13, 27 .07 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 33 Wódka .

(111) 349144 (220) 2021 07 08 (210) 531331
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) sUnshIne PROPeRTy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKy hOTeL KRaKÓW
(540) 

(591) żółty, szary, czerwony
(531) 03 .07 .16, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .11 .03, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Organizowanie i obsługa konferencji, 43 Usługi hote-
lowe, usługi restauracyjne .

(111) 349145 (220) 2021 07 09 (210) 531409
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TłOCZnIa sMaKU
(510), (511) 29 Oleje jadalne, tłuszcze jadalne .

(111) 349146 (220) 2021 07 12 (210) 531474
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) naZWa .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WebFTP

(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 26 .03 .23, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i  aplikacje komputerowe, Oprogra-
mowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowa-
nie dla serwerów, serwery w chmurze, Oprogramowanie serwerów 
w  chmurze, Oprogramowanie do  przetwarzania w  chmurze, Opro-
gramowanie użytkowe do  usług przetwarzania w  chmurze, Opro-
gramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych .

(111) 349147 (220) 2021 07 12 (210) 531488
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 16
(732) VIVI POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Książenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yUnnan BLaCK Tea B113 China black leaf tea   heRBaTa 
CZaRna LIŚCIasTa Zas
(540) 

(591) różowy, czerwony, złoty, zielony, czarny, jasnoszary
(531) 11 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Lecznicze herbatki ziołowe, lecznicze mieszanki zioło-
we, 30 herbata, herbaty czarne, owocowe, zielone, białe, czerwone, 
aromatyzowane, owocowe, napoje na bazie herbaty .

(111) 349148 (220) 2021 07 12 (210) 531495
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) Froneri International Limited, Leeming Bar (gB)
(540) (znak słowny)
(540) ICe CReaM aDVenTURe
(510), (511) 29 Desery z produktów mlecznych, Desery ze śmietaną, 
Puddingi mleczne, Jogurty, napoje mleczne, smoothies na  bazie 
mleka, koktajle mleczne, Produkty mleczne i  substytuty mleczne, 
Śmietana, Przekąski owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, Orzechy 
przetworzone, Produkty do  smarowania na  bazie orzechów, Masło 
orzechowe, 30 Produkty lodowe, lody, lody wodne, lizaki mrożone, 
mrożone wyroby cukiernicze, jogurty mrożone, rożki do lodów, wa-
fle do lodów, 43 Usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Lodziarnie, Kawiarnie i  kafejki, Kafeterie, Bary, Restauracje, Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem automatów .

(111) 349149 (220) 2021 07 12 (210) 531502
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) naTURaL PhaRMaCeUTICaLs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReduXin
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 349150 (220) 2021 07 13 (210) 531529
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 30
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(732) DReRyK sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) egabinet
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Programy komputerowe dla celów medycznych, Mo-
bilne aplikacje, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do  zarządzania urządzeniami mobilnymi, 42 Projektowanie sys-
temów komputerowych dla celów medycznych, aktualizacja pro-
gramów komputerowych dla celów medycznych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
Doradztwo w  zakresie sprzętu komputerowego, Programowanie 
komputerów, Oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [saas], 44 Kliniki medyczne, 
Pomoc medyczna, Lecznice, Opieka medyczna i zdrowotna .

(111) 349151 (220) 2021 07 14 (210) 531551
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Klosterfrau Zürich ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) neo-angin smak cytrynowy
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substan-
cje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy .

(111) 349152 (220) 2021 07 14 (210) 531552
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Klosterfrau Zürich ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) neo-angin smak miodowo-pomarańczowy
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryj-
ne, Środki sanitarne do  celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, wosk dentystycz-
ny, Środki odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, 
herbicydy .

(111) 349153 (220) 2021 07 14 (210) 531554
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MałOTa MOnIKa aRChITRenDs, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clusiv
(540) 

(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów: dekstryna [klej], kleje [klejenie], klej żelatyno-
wy, kleje kontaktowe, kleje sitowe, kleje topliwe, środki klejące, środ-
ki konserwujące do betonu [poza farbami i olejami], farba wapienna, 
pigmenty do stosowania w farbach, powłoki ochronne o właściwo-
ściach hydrofobowych [farba], farba do użytku w produkcji ceramiki, 
farba do stosowania w produkcji mebli, produkty farbiarskie [inne niż 
pudełka z  farbami do  użytku szkolnego], farby [inne niż izolacyjne 
lub szkolne pudełka z  farbami], listwy metalowe, metalowe listwy 
przypodłogowe, listwy przypodłogowe z metalu, gzymsy metalowe, 

formy, odlewy gzymsów, metalowe, obudowy kominków [gzymsy 
i obudowy] z metalu, metalowe elewacje ścienne, rusztowania me-
talowe elewacyjne, metalowe okładziny elewacyjne, listwy świetlne, 
osprzęt do  kinkietów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], 
taśma klejąca, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, listwy kierunko-
we, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy przypodłogowe nieme-
talowe, listwy do lamperii, niemetalowe listwy boazeryjne, niemeta-
lowe listwy budowlane, drewniane listwy profilowe, gumowe listwy 
podłogowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy sufitowe, listwy 
karniszowe, niemetalowe kolumny do  podpierania, prefabrykowa-
ne kolumny architektoniczne, niemetalowe, kolumny niemetalowe 
do budynków, gzymsy niemetalowe, kamień na gzymsy, profile nie-
metalowe do gzymsów, gzymsy pod sufit [nie z metalu], obudowy 
kominków, obudowy kominków, obudowy kominków, niemetalowe, 
obudowy drzwiowe niemetalowe, drewniane obudowy kominków, 
niemetalowe obudowy kominków, obudowy kominków z  gipsu, 
obudowy kominków z  kamienia, obudowy kominków z  marmuru, 
obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, obudowy 
kominków z tworzyw sztucznych, obudowy do grzejników z materia-
łów niemetalowych, niemetalowe obudowy do celów budowlanych 
lub konstrukcyjnych, panele drewniane, panele betonowe, panele 
szklane, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, 
niemetalowe panele ścienne, laminowane panele parkietowe, nie-
metalowe panele podłogowe, panele szklane do okien, panele szkla-
ne do drzwi, panele licowe ze sklejki, niemetalowe głowice będące 
częściami pilastrów, dekoracyjne listwy wykończeniowe z  tworzyw 
sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, listwy profilowe do mebli [gzymsy], karnisze, niemetalo-
we karnisze, metalowe karnisze, karnisze do zasłon, karnisze do fira-
nek, żabki do karniszy, karnisze [drążki] do firan i zasłon, wsporniki 
do  mocowania karniszy do  zasłon, wsporniki do  podtrzymywania 
karniszy do zasłon, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], sztukateria, 
rozety, sufity niemetalowe, sufity podwieszane z  obramowaniem 
z  metalu, agrafki, żabki do  karniszy, dekoracyjne profile metalowe, 
portale drzwiowe, kleje do impregnacji wodoodpornej, lakiery, me-
talowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], metalowe narożniki do gipsowania, narożniki 
ochronne tynków metalowe, boazeria metalowa, oprawy metalowe, 
metalowe cokoły [konstrukcje], listwy, cokoły przypodłogowe me-
talowe, metalowe wkręty dociskowe, uchwyty [części maszyn], ma-
szyny montażowe, oprawy oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, 
architektoniczne oprawy do  oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, 
oświetlenie ścienne, oświetlenie nastrojowe LeD, oświetlenie sufi-
towe typu downlight, niemetalowe narożniki ochronne nakłada-
ne na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], boazeria 
niemetalowa, boazeria, nie  z  metalu, boazeria ścienna wykonana 
z materiałów niemetalowych, masy szpachlowe, boazeria meblarska, 
cokoły [meble], cokoły [piedestały], wkręty szynowe, niemetalowe, 
śruby [wkręty] niemetalowe, materiały do wyściełania i wypychania, 
nietkane materiały tekstylne, materiały na zasłony, rozetki z materia-
łów tekstylnych, podłogi drewniane, drewno, metalowe zaślepki koł-
nierzowe, żarówki daylight, oprawy drewniane, lampy stojące, lampy 
ścienne, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy podłogo-
we, lampy LeD, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LeD, 
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], sznury lampek, sznury 
kolorowych lampek, sznury do  lamp [wyposażenie oświetleniowe], 
sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, gotowe betono-
we elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, betono-
we materiały budowlane, betonowe elementy budowlane, podłogi 
betonowe, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], meble betonowe .

(111) 349154 (220) 2021 07 14 (210) 531557
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) MałOTa MOnIKa aRChITRenDs, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLUsIV
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów: dekstryna [klej], kleje [klejenie], klej żelatyno-
wy, kleje kontaktowe, kleje sitowe, kleje topliwe, środki klejące, środ-
ki konserwujące do betonu [poza farbami i olejami], farba wapienna, 
pigmenty do stosowania w farbach, powłoki ochronne o właściwo-
ściach hydrofobowych [farba], farba do użytku w produkcji ceramiki, 
farba do stosowania w produkcji mebli, produkty farbiarskie [inne niż 
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pudełka z  farbami do  użytku szkolnego], farby [inne niż izolacyjne 
lub szkolne pudełka z  farbami], listwy metalowe, metalowe listwy 
przypodłogowe, listwy przypodłogowe z metalu, gzymsy metalowe, 
formy, odlewy gzymsów, metalowe, obudowy kominków [gzymsy 
i obudowy] z metalu, metalowe elewacje ścienne, rusztowania me-
talowe elewacyjne, metalowe okładziny elewacyjne, listwy świetlne, 
osprzęt do  kinkietów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], 
taśma klejąca, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, listwy kierunko-
we, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy przypodłogowe nieme-
talowe, listwy do lamperii, niemetalowe listwy boazeryjne, niemeta-
lowe listwy budowlane, drewniane listwy profilowe, gumowe listwy 
podłogowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy sufitowe, listwy 
karniszowe, niemetalowe kolumny do  podpierania, prefabrykowa-
ne kolumny architektoniczne, niemetalowe, kolumny niemetalowe 
do budynków, gzymsy niemetalowe, kamień na gzymsy, profile nie-
metalowe do gzymsów, gzymsy pod sufit [nie z metalu], obudowy 
kominków, obudowy kominków, obudowy kominków, niemetalowe, 
obudowy drzwiowe niemetalowe, drewniane obudowy kominków, 
niemetalowe obudowy kominków, obudowy kominków z  gipsu, 
obudowy kominków z  kamienia, obudowy kominków z  marmuru, 
obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, obudowy 
kominków z tworzyw sztucznych, obudowy do grzejników z materia-
łów niemetalowych, niemetalowe obudowy do celów budowlanych 
lub konstrukcyjnych, panele drewniane, panele betonowe, panele 
szklane, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, 
niemetalowe panele ścienne, laminowane panele parkietowe, nie-
metalowe panele podłogowe, panele szklane do okien, panele szkla-
ne do drzwi, panele licowe ze sklejki, niemetalowe głowice będące 
częściami pilastrów, dekoracyjne listwy wykończeniowe z  tworzyw 
sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, listwy profilowe do mebli [gzymsy], karnisze, niemetalo-
we karnisze, metalowe karnisze, karnisze do zasłon, karnisze do fira-
nek, żabki do karniszy, karnisze [drążki] do firan i zasłon, wsporniki 
do  mocowania karniszy do  zasłon, wsporniki do  podtrzymywania 
karniszy do zasłon, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], sztukateria, 
rozety, sufity niemetalowe, sufity podwieszane z  obramowaniem 
z  metalu, agrafki, żabki do  karniszy, dekoracyjne profile metalowe, 
portale drzwiowe, kleje do impregnacji wodoodpornej, lakiery, me-
talowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], metalowe narożniki do gipsowania, narożniki 
ochronne tynków metalowe, boazeria metalowa, oprawy metalowe, 
metalowe cokoły [konstrukcje], listwy, cokoły przypodłogowe me-
talowe, metalowe wkręty dociskowe, uchwyty [części maszyn], ma-
szyny montażowe, oprawy oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, 
architektoniczne oprawy do  oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, 
oświetlenie ścienne, oświetlenie nastrojowe LeD, oświetlenie sufi-
towe typu downlight, niemetalowe narożniki ochronne nakłada-
ne na  płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], boazeria 
niemetalowa, boazeria, nie  z  metalu, boazeria ścienna wykonana 
z materiałów niemetalowych, masy szpachlowe, boazeria meblarska, 
cokoły [meble], cokoły [piedestały], wkręty szynowe, niemetalowe, 
śruby [wkręty] niemetalowe, materiały do wyściełania i wypychania, 
nietkane materiały tekstylne, materiały na zasłony, rozetki z materia-
łów tekstylnych, podłogi drewniane, drewno, metalowe zaślepki koł-
nierzowe, żarówki daylight, oprawy drewniane, lampy stojące, lampy 
ścienne, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy podłogo-
we, lampy LeD, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LeD, 
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], sznury lampek, sznury 
kolorowych lampek, sznury do  lamp [wyposażenie oświetleniowe], 
sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, gotowe betono-
we elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, betono-
we materiały budowlane, betonowe elementy budowlane, podłogi 
betonowe, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], meble betonowe .

(111) 349155 (220) 2021 07 14 (210) 531559
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) KRZeMIŃsKI JaKUB, Krzeczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRĄD Z naTURy .PL „kompleksowo-rzetelnie-terminowo”

(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania 
energii elektrycznej z  energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, panele słoneczne, pa-
nele słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do  przekształcenia promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, 37 Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, konser-
wacja i  naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słonecz-
ną, usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania 
i chłodzenia, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej .

(111) 349156 (220) 2021 07 16 (210) 531674
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) LesaFFRe POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Wołczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBBLe BUn
(540) 

(591) jasnoniebieski, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszanki do robie-
nia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki cukiernicze przezna-
czone do pieczenia, Mieszanki piekarsko-cukiernicze przeznaczone 
do pieczenia, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbo-
żowe, artykuły spożywcze ze zbóż .

(111) 349157 (220) 2021 07 16 (210) 531676
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) aLFa OsIeDLa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aLFa PaRK
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 05 .01 .05, 26 .11 .12, 05 .01 .16
(510), (511) 35 Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlo-
wych i  reklamowych, Reklama, Dystrybucja i  rozpowszechnianie 
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materiałów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Pokazy towarów, Prezentacje 
towarów i  usług, 36 agencje nieruchomości, Usługi sprzedaży nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania majątkiem i  nierucho-
mościami, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, In-
formacje finansowe i  ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
37 Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budowa bu-
dynków mieszkalnych i  komercyjnych, Wznoszenie budynków i  in-
nych konstrukcji, Budowa dróg, Informacja i doradztwo budowlane, 
Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, na-
prawy budynków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Instalowa-
nie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentyla-
cja i klimatyzacja), Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Budowa i naprawa insta-
lacji wodociągowych, sanitarnych i gazowych, Rozbiórka budynków, 
Izolowanie budynków, nadzór budowlany, Remont nieruchomości, 
Remontowanie budynków, sprzątanie budynków oraz powierzch-
ni wokół budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi oraz projektami renowacji bu-
dynków, 42 Usługi w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, 
Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania budynków ko-
mercyjnych, Dostarczanie informacji w  dziedzinie projektowania 
architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, Projek-
towanie budowlane, Badania techniczne, Badania w dziedzinie bu-
downictwa, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
Pomiary lub badania geologiczne, Projektowanie techniczne i  do-
radztwo, 44 Usługi w zakresie architektury krajobrazu .

(111) 349158 (220) 2021 07 19 (210) 531714
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) BnP PaRIBas BanK POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BnP gOdealer
(510), (511) 36 handel walutami i  wymiana walut w  szczególności 
online w czasie rzeczywistym, Pośrednictwo walutowe, Dostarczanie 
informacji dotyczących kursów i notowań wymiany walut, Transfery 
elektroniczne wirtualnych walut, Usługi w  zakresie wymiany walut 
i doradztwo, Usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, Usłu-
gi w zakresie przelewów pieniężnych i walutowych, Udostępnianie 
informacji związanych z transakcjami walutowymi, Usługi finansowe 
i bankowe związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi in-
strumentami finansowymi, Udostępnianie rynków elektronicznych 
dla obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi, Dostarczanie 
informacji finansowych, Inwestycje kapitałowe, Usługi zawierania 
transakcji i obrotu: Instrumentami finansowymi, informacjami w dzie-
dzinie handlu, inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, 
notowań, indeksów i  cen giełdowych, Usługi finansowe w  zakresie 
egzekucji i potwierdzeń w związki z transakcjami rozrachunkowymi 
i rozliczeniowymi, Usługi wymiany finansowej, Usługi obrotu papie-
rami wartościowymi, usługi finansowe związane z obrotem towara-
mi, Wszystkie usługi finansowe i bankowe świadczone w szczególno-
ści przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, Usługi w zakresie informacji finansowych świadczone 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu w szczególności 
dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowych i przekazu sa-
telitarnego, Usługi bankowe udostępniane za  pośrednictwem apli-
kacji mobilnych, ułatwiających klientom dostęp do konta bankowe-
go z możliwością przeprowadzania operacji bankowych  .

(111) 349159 (220) 2021 07 19 (210) 531754
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) WÓJCIK DaRIUsZ DW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW shop

(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01
(510), (511) 26 Włosy do przedłużania, sztuczne włosy, Ludzkie wło-
sy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej za  pośrednictwem 
Internetu produktów i akcesoriów kosmetycznych, 44 Usługi fryzjer-
skie, Usługi salonów fryzjerskich .

(111) 349160 (220) 2021 07 19 (210) 531765
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) gaRDOCKI sa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gardocki Digital 360
(510), (511) 12 Motocykle, 35 Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pojazdami, 36 Działalność finansowa, 37 na-
prawa i konserwacja motocykli, 39 Magazynowanie towarów .

(111) 349161 (220) 2021 07 19 (210) 531766
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) gaRDOCKI sa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gD360
(510), (511) 12 Motocykle, 35 Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pojazdami, 36 Działalność finansowa, 37 na-
prawa i konserwacja motocykli, 39 Magazynowanie towarów .

(111) 349162 (220) 2021 07 19 (210) 531767
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) MeDenTaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeDenTaL
(510), (511) 44 Badania przesiewowe, chirurgia plastyczna, doradz-
two w zakresie żywienia i odżywiania, opieka pielęgniarska, ośrod-
ki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, porady w  zakresie farmakologii . szpitale, porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi sztucz-
nego zapłodnienia, usługi położnicze [akuszeria], usługi optyczne, 
usługi ortodontyczne, usługi dentystyczne, usługi analiz medycz-
nych do celów diagnostycznych i  leczniczych świadczone przez la-
boratoria medyczne, usługi telemedyczne  .

(111) 349163 (220) 2021 07 19 (210) 531790
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KRysTynIaK anna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anKa KRysTynIaK
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(540) 

(531) 05 .01 .05, 05 .01 .16, 26 .01 .02, 26 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Biżuteria, Zawieszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], 
amulety [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Bi-
żuteria ze  złota, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria ze  złotem, 
Biżuteria z  metali szlachetnych, Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Biżu-
teria z kamieniami szlachetnymi, Pierścionki [biżuteria] z metali szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Wpinki 
do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Zawieszki do bransoletek 
[biżuteria] z metali pospolitych, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżu-
teria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Zawieszki do naszyjników, Zawieszki do bran-
soletek, Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Części i akcesoria do biżuterii, Czę-
ści i akcesoria do przyrządów chronometrycznych, Części i akcesoria 
do przyrządów zegarmistrzowskich, Półszlachetne artykuły biżuteryj-
ne, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria osobista, 
szkatułki na biżuterię, Pudełka na biżuterię [dopasowane], Woreczki 
na biżuterię dopasowane, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kamienie 
jubilerskie, 20 Meble, ławy [meble], stoły [meble], Komody [meble], 
Lustra [meble], skrzynie [meble], szafy [meble], Pufy [meble], Toaletki 
[meble], siedzenia [meble], Regały [meble], szafki [meble], Ruchome 
przepierzenia [meble], Meble do wnętrz, Meble do oranżerii, Meble 
zawierające łóżka, Meble do  przechowywania, Meble ogrodowe 
[patio], stojaki na  telefony [meble], stojaki na  wino [meble], Wie-
szaki na klucze [meble], stojaki na książki [meble], Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do  ubrań [meble] i  haczyki na  ubrania, Półki [meble], łóżka, Biurka 
i stoły, Krzesła, Kredensy, toaletki, komody, 35 Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dziełami sztuki, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w  celach komercyjnych lub reklamowych, Promowa-
nie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży .

(111) 349164 (220) 2021 07 21 (210) 531816
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) sanofi Mature IP, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) BI-PROFenID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne .

(111) 349165 (220) 2021 07 20 (210) 531822
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) eneRgO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOgROsZeK eXTRa POWeR + ekogroszek dla wybranych!
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .11 .02, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .04, 24 .17 .05
(510), (511) 4 Węgiel .

(111) 349166 (220) 2021 07 20 (210) 531823
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) ŻaK MaRCIn aX I s, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMLeD
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 26 .07 .25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: żarówki oświetleniowe, oświetlenie i  re-
flektory oświetleniowe, elementy oświetleniowe, osprzęt oświetle-
niowy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe, szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], 
oświetlenie nastrojowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ścien-
ne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie 
wystawowe, oświetlacze podczerwieni, oświetlenie dekoracyjne, 
szkło oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, elektryczne dekora-
cyjne kolorowe światełka, oświetlenie dekoracyjne na choinki, lampy 
do dekoracji świątecznych, światła do dekoracji świątecznych, elek-
tryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka 
do  dekoracji świątecznych, sznury kolorowych lampek do  celów 
dekoracyjnych, lampki na  choinki świąteczne, światełka linkowe, 
łańcuchy z lampkami, lampki nocne [inne niż świeczki], elektryczne 
instalacje oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, 
ozdobne zestawy oświetleniowe, instalacje do oświetlania choinek, 
oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, elementy elektrycznej 
instalacji oświetleniowej, przewody świetlne do celów oświetlenio-
wych, światełka elektryczne do ozdób świątecznych, rzutniki światła, 
iluminatory światłowodowe, światła do instalacji na zewnątrz, lampy 
elektryczne, lampy stołowe, lampy fluorescencyjne, lampy ścienne, 
lampy łukowe, lampy próżniowe, lampy halogenowe, stojące lampy, 
lampy oświetleniowe, lampiony elektryczne, sznury lampek, ozdoby 
choinkowe [lampy], oświetlenie dachowe [lampy], podwodne lampy 
LeD, lampki elektryczne na  choinki, lampy w  formie świeczki, bez-
płomieniowe świece z  diodami elektroluminescencyjnymi [LeD], 
światełka na  choinki [inne niż świece], lampiony na  świece, świece 
LeD, świece elektryczne, świece bezpłomieniowe, świecące pałeczki, 
oświetlenie solarne, zespoły świetlne, listwy świetlne, pasma świetl-
ne, chemiluminescencyjne pałeczki świetlne, reflektory do  kontroli 
świetlnej, sznury kolorowych lampek  .

(111) 349167 (220) 2021 07 22 (210) 531901
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWO-
UsłUgOWe MLeKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JK KsIĘŻaK
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony, czarny, złoty
(531) 03 .01 .06, 01 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 29 Jaja ptasie i  produkty z  jaj, Mięso i  wyroby mięsne, 
Drób, Dziczyzna, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, nabiał i sub-
stytuty nabiału, Mleko, napoje mleczne, Desery mleczne, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze, Przetworzone owoce, 
warzywa, grzyby, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Krokie-
ty, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 Wy-
roby piekarnicze i cukiernicze, Mąka, Żywność na bazie mąki, Chleb, 
Bułki, bułki z nadzieniem, Makarony, Kluski, Pierogi, Pierogi z serem, 
Pierogi z owocami, Pierogi z serem i owocami, Pierogi z mięsem, Pie-
rogi z mięsem i grzybami, Pierogi z kapustą i grzybami, naleśniki, na-
leśniki z serem, naleśniki z owocami, Cukierki, Ciasta, Ciastka . Torty, 
słodycze, Lody, sorbety, Kawa, herbata, Kakao, Czekolada, Czekolad-
ki . Czekoladki z nadzieniem, napoje na bazie czekolady, kawy, her-
baty, kakao, guma do żucia, Ryż, Kasze spożywcze, Musztarda, Miód, 
sosy, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody rolne, Produkty ogrodni-
cze i  leśne, Żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, nasiona roślin 
rolniczych, 43 Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi gastrono-
miczne, Usługi przygotowania dań (żywność, napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, Dekorowanie żywności, Dekorowanie ciast, Usługi 
noclegowe .

(111) 349168 (220) 2021 07 22 (210) 531904
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 16
(732) sTanIeCZKO JaKUB, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stanieczko instalacje przemysłowe
(540) 

(591) niebieski, żółty, czerwony
(531) 26 .13 .01, 26 .01 .05, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Klimatyzacja do  użytku w  transporcie, Klimatyzacja 
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy 
hVaC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Klimatyzatory, Przeno-
śne klimatyzatory, Instalacje klimatyzacyjne, Wentylatory do klima-
tyzacji, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, 37 Instalacja, konser-
wacja i  naprawa maszyn, Montaż i  naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż instalacji na placach budowy, Wynajem sprzętu budowlane-
go, Uszczelnianie budynków, Usługi doradztwa budowlanego .

(111) 349169 (220) 2021 07 23 (210) 531933
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) MOCny MaJsTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocny Majster PROUCenT DOMÓW naTURaLnyCh
(540) 

(591) ciemnozielony, czarny, jasnozielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .12, 26 .04 .09, 07 .03 .11
(510), (511) 19 Tynk ekologiczny, 37 Usługi budowlane .

(111) 349170 (220) 2021 07 23 (210) 531947
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) ZagÓRsKI TOMasZ WaRsZTaT saMOChODOWy,  
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) przeglądownia

(510), (511) 37 Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii 
pojazdów, 42 Testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności .

(111) 349171 (220) 2021 07 26 (210) 531982
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) gRehen sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Dyzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CenT (CultureecologynatureTechnology)
(510), (511) 3 Kosmetyki .

(111) 349172 (220) 2021 03 16 (210) 526126
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) aVeRgOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avergon TOOLs ThaT WORK
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 8 Rączki do  narzędzi ręcznych, aeratory do  trawników 
[narzędzia ręczne], grabie [narzędzia], grabie do trawników [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], grace, motyczki [narzędzia ręczne], Kilofy, 
oskardy, Kopaczki [narzędzia ręczne], Kultywatory [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], Motyki 
[narzędzia ręczne], narzędzia do odchwaszczania [ręczne], narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, szpadle [narzędzia], Widły [narzę-
dzia ręczne], Widły rolnicze [narzędzia ręczne], Młotki, siekiery, 21 
Kije do mioteł (niemetalowe-), Miotły, szczotki do celów domowych, 
Wiadra do użytku w gospodarstwie domowym .

(111) 349173 (220) 2021 05 13 (210) 528812
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) BOnnIeR BUsIness (POLsKa) sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaZeLe BIZnesU Puls Biznesu
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 03 .04 .07, 03 .04 .13, 03 .04 .22, 03 .04 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 
29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowa-
ne], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czaso-
pisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], 
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze in-
formacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Dru-
kowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane 
foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowa-
ne materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane papiero-
we tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy 
drukowane, etui do notatników, gazety, gazety codzienne, Kalenda-
rze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Materiały 
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piśmienne, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, notesy, 
notesy [artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czaso-
pisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, 
Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, 
Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Pu-
blikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, 
Terminarze na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i  promocyjnych, Oferowanie i  wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  me-
diów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, Usługi public relations, Usługi w  zakresie targów i  wystaw 
handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, ad-
ministrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w  celach reklamowych, agencja public 
relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, anali-
za reakcji na  reklamę i  badania rynkowe, analiza świadomości spo-
łecznej w  dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy 
w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Do-
starczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na  temat re-
klamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania 
konsultowanych online, Działalność reklamowa, w  szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji 
związanych z  reklamą, Indeksowanie stron internetowych w  celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompila-
cja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Mar-
keting finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing 
imprez i  wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, 
Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia 
drobne, Opracowywanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdra-
żanie strategii marketingowych na  rzecz innych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organi-
zacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie promocyjnych imprez marketingowych na  rzecz osób trzecich, 
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organi-
zowanie losowania nagród w  celach promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii mar-
ketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w za-
kresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w interne-
cie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i  dystrybucja reklam 
radiowych i  telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i  re-
klam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produk-
cja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w  celach marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo re-

klamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie 
ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych i  stron 
internetowych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i  usług innych 
podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie 
towarów i  usług osób trzecich, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojal-
nościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pre-
ferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach internetowych, Pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich w  Internecie, Promowanie 
towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Promowanie usług finansowych i  ubezpieczenio-
wych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygo-
towanie i  rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów rekla-
mowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do  użytku 
w  reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygo-
towywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i  umieszczanie reklam zewnętrznych na  rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-
wanie materiałów promocyjnych i  merchandisingowych dla osób 
trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za  po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama 
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodni-
ka online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rekla-
ma w  czasopismach, Reklama w  czasopismach, broszurach i  gaze-
tach, Reklama w  Internecie dla osób trzecich, Reklama w  prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rekla-
ma za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu, Reklama za  pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe 
i sponsorowane teksty (Tworzenie-), Reklamy online, Reklamy praso-
we (Przygotowywanie-), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału 
reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z  reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych 
dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności go-
spodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, Tek-
sty (Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych-), Telemarketing, 
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online prze-
wodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w  Internecie, Udostępnianie raportów 
marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
Udzielanie informacji związanych z  reklamą, Umieszczanie reklam, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyski-
wania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem 
sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do  celów 
reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem środków 
audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyj-
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ne i  reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Usługi redaktorów w  zakresie pisania tekstów 
do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe doty-
czące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi 
reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i  marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na  rzecz innych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i  tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe w  zakresie promocji usług maklerskich dotyczą-
cych akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi rekla-
mowe związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, 
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy 
graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketin-
gu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi 
w  zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w  zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem telefonu, Usługi w  zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów re-
klamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
w  zakresie reklamy graficznej, Usługi w  zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi 
w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w me-
diach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związa-
ne z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, 
Wydawanie i  aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie re-
klam dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wy-
dawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, 
Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne prze-
syłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wide-
otekstowe, Mobilne usługi medialne w  postaci elektronicznej 
transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja 
danych i  obrazów, Przesyłanie danych za  pośrednictwem środków 
elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elek-
tronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści 
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sie-
ci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, 
Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cy-
frowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i  informacji, Transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektro-
niczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, 

Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do  celów bizneso-
wych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdo-
wych za  pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja 
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja informa-
cji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do  celów do-
mowych, Transmisja informacji w  dziedzinie audiowizualnej, Trans-
misja informacji z  baz danych za  pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, 
Transmisja krótkich wiadomości [sMs], obrazów, mowy, dźwięku, 
muzyki i  komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządze-
niami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub 
wizualnych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości 
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji praso-
wej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji praso-
wych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, 
Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie 
wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomo-
cą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i  dystrybucja gazet i  czaso-
pism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Organizowanie i  obsługa konferencji, Usługi 
w  zakresie szkoleń na  odległość, Usługi nauczania i  organizowania 
konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publi-
kacji zawartych w  tej klasie, Organizowanie i  prowadzenie semina-
riów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów .

(111) 349174 (220) 2021 05 13 (210) 528813
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) BOnnIeR BUsIness (POLsKa) sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-gaZeLe BIZnesU Puls Biznesu
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 03 .04 .05, 03 .04 .07, 03 .04 .22, 03 .04 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 
26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 27 .05 .24, 24 .17 .01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowa-
ne], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czaso-
pisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], 
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze in-
formacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], 
Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowa-
ne foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Druko-
wane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Dru-
kowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane 
papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dy-
plomy drukowane, etui do  notatników, gazety, gazety codzienne, 
Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, notesy, notesy [artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Orga-
nizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki 
[czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty 
z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki 
papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edu-
kacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, 
Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze 
miesięczne, Terminarze na  biurko, Terminarze [materiały drukowa-
ne], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
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tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i  mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, administrowanie dotyczące marketingu, admi-
nistrowanie konkursami w  celach reklamowych, administrowanie 
programami motywacyjnymi w  celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach 
reklamowych, agencja public relations, agencje reklamowe, aktuali-
zowanie informacji reklamowych w  komputerowej bazie danych, 
analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w  dziedzinie reklamy, analizy 
odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgod-
nień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i  marketingu, Dostarczanie biznesowych in-
formacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarcza-
nie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność re-
klamowa, w  szczególności w  dziedzinie sieci telematycznych 
i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach rekla-
mowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie 
stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z  reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing 
cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefo-
niczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukie-
runkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Oce-
ny szacunkowe do  celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, 
Opracowywanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych i  rekla-
mowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i  prze-
prowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i  prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie loso-
wania nagród w  celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w  zakresie reklamy, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja re-
klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych 
i  reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych do  celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produk-
cja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumen-
tów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie 
badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Pro-
jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-

munikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów 
i  usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem re-
klam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w  Internecie, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Pro-
mowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promo-
wanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i  rozmieszczanie re-
klam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywa-
nie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie 
i  umieszczanie reklam na  rzecz osób trzecich, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygo-
towywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i  merchandisingowych dla osób trzecich, Przygoto-
wywanie planów marketingowych, Publikowanie materiałów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Re-
klama i  usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Re-
klama promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do prze-
szukiwania, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama w  czasopi-
smach, Reklama w  czasopismach, broszurach i  gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami i  umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 
Reklama za  pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za  po-
średnictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w  szczególności Internetu, Reklama za  pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe i spon-
sorowane teksty (Tworzenie-), Reklamy online, Reklamy prasowe 
(Przygotowywanie-), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału 
reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z  reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych 
dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności go-
spodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, Tek-
sty (Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych-), Telemarketing, 
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online 
przewodników reklamowych zawierających towary i  usługi osób 
trzecich prowadzących handel online w  Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących mar-
ketingu, Udzielanie informacji związanych z  reklamą, Umieszczanie 
reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące 
pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingo-
we świadczone za  pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem 
sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do  celów 
reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem środ-
ków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalno-
ści gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi pro-
mocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednic-
twem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tek-
stów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nie-
ruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi 
reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i  marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
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kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na  rzecz innych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i  tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe w  zakresie promocji usług maklerskich dotyczą-
cych akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi rekla-
mowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, 
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy 
graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, Usługi w  zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do  celów reklamowych, Usługi w  zakresie promocji, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem In-
ternetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za  pośrednictwem środków audiowizual-
nych, Usługi w  zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem teleksu, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji 
sprzedaży, Usługi w  zakresie reklamy graficznej, Usługi w  zakresie 
reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w za-
kresie reklamy, Usługi w  zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i  promocja), Usługi w  zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społeczno-
ścią online, Usługi związane z  publiczną prezentacją produktów, 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów rekla-
mowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wykonywanie ma-
teriałów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
rządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych 
na  rzecz innych, Zawieranie umów w  zakresie reklamy i  promocji 
na  rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w  celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez 
sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści roz-
rywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie da-
nych za  pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie 
informacji za  pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie [trans-
misja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za  pośred-
nictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyła-
nie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w  tym strony 
internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za  pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna 
transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Trans-
misja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja 
danych, wiadomości i  informacji, Transmisja dźwięku, wideo i  infor-
macji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja 
dźwięku za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja fil-
mów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za  pomocą 
mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez syste-
my komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telema-
tyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja infor-
macji w  dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z  baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja in-

formacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości 
[sMs], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za  pośrednictwem sieci, 
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomo-
ści i obrazów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji 
prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektro-
nicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użyt-
kowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów 
[chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, 
Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, 
wysyłanie i  dystrybucja gazet i  czasopism, 41 Publikowanie, spra-
wozdawczość i  pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, usługi w zakresie szkoleń na odle-
głość, usługi nauczania i  organizowania konkursów edukacyjnych, 
usługi dotyczące publikowania książek i  tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i  periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, 
organizowanie i  prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, 
kongresów i zjazdów .

(111) 349175 (220) 2021 07 01 (210) 530990
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) aB InITIO M . MaTeJCZyK, C . sTaŃCZaK sPÓłKa JaWna, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D drogeriawapteka .pl
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .17, 29 .01 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 24 .13 .25
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi w  zakresie: reklam, re-
klam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych 
i reklam telewizyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż przez Internet, towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, 
weterynaryjne i  sanitarne, substancje dietetyczne do  celów leczni-
czych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz-
ne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów me-
dycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do  badania poziomu cukru, 
programy komputerowe stosowane w medycynie i farmacji, aparaty 
i  instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  wetery-
naryjne, artykuły ortopedyczne i  materiały do  zszywania stosowa-
ne w  chirurgii, Pomoc w  zarządzaniu i  w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Usługi dla osób trzecich w zakresie prenumeraty cza-
sopism, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja próbek, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Reklama za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Organizowanie targów 
i  wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, Dekorowanie wystaw sklepowych, 44 Porad-
nictwo z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i farma-
kologii, z zakresu kosmetyki, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej .
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ORZeŹWIa OWOCOWyM sMaKIeM
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, 
ciemnozielony, czarny, czerwony, jasnozielony, jasnoczerwony, 
niebieski, pomarańczowy, zielony, złoty, żółty, ciemnoszary
(531) 29 .01 .15, 05 .07 .16, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 26 .04 .12, 26 .04 .15, 
26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 
27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 349177 (220) 2021 06 23 (210) 530744
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) PROPeRTICa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Propertica ReaL esTaTe
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomością .

(111) 349178 (220) 2021 06 23 (210) 530751
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) MeDLIne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDline
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki 
przenośne z wyposażeniem, 10 Torby na narzędzia medyczne [z wy-
posażeniem], Torby medyczne przeznaczone do  przechowywania 
instrumentów medycznych, Plecaki medyczne, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej i  hurtowej, w  tym sprzedaży wysyłkowej i  przez 
Internet takich towarów jak: wysterylizowane opatrunki, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, bandaże elastyczne 
[opatrunki], bandaże uciskowe [opatrunki], opatrunki do  ran, gaza 
opatrunkowa, bandaże opatrunkowe, gazy do stosowania jako opa-
trunki, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, materiały opatrunko-
we do ran, materiały do podtrzymywania opatrunków, antyseptycz-
ne opatrunki w płynie, płynne opatrunki w sprayu, plastry, materiały 
opatrunkowe, opatrunki na oparzenia, kompresy do stosowania jako 
opatrunki, płynne opatrunki do ran skóry, medyczne i chirurgiczne 

materiały opatrunkowe, bandaże higieniczne, apteczki przenośne 
z  wyposażeniem, bandaże do  jamy ustnej, bandaże chirurgiczne, 
środki oczyszczające, bandaże do ran skóry, kompresy, gazy do celów 
medycznych, okłady, plastry, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki do leczenia oparzeń, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
środki do sterylizacji, środki bakteriobójcze, środki odkażające, prze-
nośne apteczki pierwszej pomocy, symulatory medyczne [pomoce 
dydaktyczne], oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do eduka-
cji medycznej, oprogramowanie komputerowe związane z  dziedzi-
ną medyczną, stymulator serca, tomografy do  celów medycznych, 
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do sztucznego od-
dychania, urządzenia do reanimacji, urządzenia radiologiczne do ce-
lów medycznych, urządzenia i  instrumenty medyczne, urządzenia 
rentgenowskie do  celów medycznych, urządzenia wentylacyjne 
do  sztucznego oddychania, urządzenia do  wentylacji pacjentów, 
inhalatory tlenowe do  celów terapeutycznych, inhalatory tlenowe 
do  celów medycznych, aparatura medyczna wspomagająca oddy-
chanie, aparatura medyczna do  leczenia chorób układu oddecho-
wego, aparatura do szczepienia, aparatura do radioterapii, aparatura 
do  leczenia dolegliwości płucnych, maski krtaniowe, laryngoskopy, 
chirurgiczne maski oddechowe, urządzenia monitorujące oddech 
[medyczne], respiratory do sztucznego oddychania, nosze używane 
w karetkach pogotowia, maski do sztucznego oddychania, futerały 
na  instrumenty medyczne, defibrylatory, elektrody do  użytku me-
dycznego, elektrokardiografy, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-
-oddechowe, urządzenia perfuzyjne krążeniowo-oddechowe, urzą-
dzenia do ćwiczeń oddechowych, przyrządy do terapii oddechowej, 
urządzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych], przyrzą-
dy do  monitorowania pacjentów, resuscytatory, maski medyczne, 
maski do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, koncentratory tlenu 
do zastosowań medycznych, maski z tlenem do użytku medycznego, 
maski oddechowe do celów medycznych, urządzenia monitorujące 
pracę serca, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, elektrody do zewnętrz-
nych defibrylatorów, elektrody do defibrylacji (sercowej), urządzenia 
do defibrylacji serca, defibrylatory zewnętrzne, respiratory do celów 
medycznych, urządzenia do  monitorowania znaków życia, ortope-
dyczne opatrunki uciskowe, szczypce do  opatrunków [do  użytku 
chirurgicznego], bandaże elastyczne (opaski elastyczne), opaski 
podtrzymujące [bandaże], wkłucia centralne, pompy infuzyjne, urzą-
dzenia do  infuzji do  celów leczniczych, dożylne pompki infuzyjne 
do celów medycznych, urządzenia do płukania do celów leczniczych, 
koce do celów medycznych, bandaże stabilizujące do celów medycz-
nych, kołnierze ortopedyczne, szyny ortopedyczne, szyny do celów 
medycznych, szyny unieruchamiające do celów medycznych, mate-
race do celów medycznych, nosze medyczne, pasy do celów medycz-
nych, lampy UV do stosowania w medycynie, lampy na podczerwień 
do celów medycznych, torby na narzędzia medyczne [z wyposaże-
niem], torby medyczne przeznaczone do  przechowywania instru-
mentów medycznych, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do  przenoszenia pacjentów, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 
aparaty do  ochrony słuchu, ultradźwiękowa aparatura medyczna, 
ultradźwiękowe przyrządy do  czyszczenia do  użytku medycznego, 
ochronne maski do oddychania do użytku medycznego, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, staży uciskowe, plecaki, torby, 
saszetki męskie, sakwy, torby wodoodporne, manekiny reanimacyj-
ne, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, 41 Medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie 
medycyny, szkolenia w  dziedzinie medycyny, Zapewnianie szkole-
niowych kursów medycznych, Kursy szkoleniowe związane z medy-
cyną, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomo-
cy, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy .
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(540) 

(531) 26 .03 .23, 26 .04 .05, 26 .04 .11, 26 .13 .25
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, silniki elektrycz-
ne i silniki, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, elementy sprzęgają-
ce i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, na-
rzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne obsługiwane ręcznie, 
Inkubatory do jaj, automaty sprzedające, Maszyny do wyrównywa-
nia nadwozi i  ram pojazdów oraz konstrukcyjne części zamienne 
do nich, Dystrybutory do pojazdów, Filtry powietrza do silników po-
jazdów, Cylindry silników do pojazdów, generatory do pojazdów lą-
dowych, Urządzenia zapłonowe do  silników pojazdów lądowych, 
Dodatki do pojazdów, mianowicie łyżki chwytakowe i ostrza do prze-
mieszczania ziemi i  przedmiotów luzem, sprężarki pneumatyczne 
i hydrauliczne do pojazdów, Części do pojazdów lądowych, mianowi-
cie przewody do świec zapłonowych, Pompy olejowe do pojazdów 
lądowych, Kolektory jako część układu wydechowego pojazdu, Pom-
py paliwowe do  pojazdów lądowych, Pompy wodne do  pojazdów 
lądowych, Części do pojazdów, mianowicie zawory zasilania do gaź-
ników, Części pojazdów, mianowicie osłony krzywek, Części pojaz-
dów, mianowicie kolektory dolotowe, Części pojazdów, mianowicie 
osłony krzywek silnika, Części do  pojazdów, mianowicie obudowy 
silników, Części do pojazdów, mianowicie wahacze, Części pojazdów, 
mianowicie popychacze, Części pojazdów, mianowicie chłodnice 
oleju, Części do pojazdów, mianowicie, odpowietrzniki skrzyni kor-
bowej, Części do pojazdów, mianowicie korki i pokrywy do zbiorni-
ków oleju, Części do  pojazdów, mianowicie zbiorniki oleju, Tłumiki 
jako część układów wydechowych pojazdów, Części do silników spa-
linowych do  pojazdów lądowych, mianowicie korbowody, Części 
mechaniczne do silników do pojazdów lądowych, Bagnety olejowe 
do  pojazdów, Paski rozrządu do  silników do  pojazdów lądowych, 
Pompy paliwowe do  silników pojazdów lądowych, alternatory 
do pojazdów lądowych, generatory prądu, które mogą być również 
używane jako silniki elektryczne do pojazdów, Części do pojazdów, 
mianowicie gaźniki, Części wtryskiwaczy paliwa do  silników pojaz-
dów lądowych i wodnych, sprężarki powietrza do pojazdów, Cylin-
dry silników do pojazdów lądowych, silniki wycieraczek szyby przed-
niej do  pojazdów morskich lub lądowych, Części do  silników 
pojazdów, mianowicie chłodnice powietrza doładowującego 
i  ich części składowe, Części do silników pojazdów, mianowicie wy-
mienniki ciepła, Przewody zapłonowe do  silników pojazdów, Rury 
wydechowe do pojazdów lądowych, Katalityczne jednostki konwer-
torowe do  wydechów pojazdów, Zapłony elektroniczne do  pojaz-
dów, Metalowe uszczelki silnikowe do pojazdów, Filtry paliwa do sil-
ników pojazdów, Wałki rozrządu do  silników pojazdów, Chłodnice 
do pojazdów, 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawiga-
cyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, wykrywające, testu-
jące, kontrolne, ratujące życie i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regu-
lowania lub kontrolowania dystrybucji lub użytkowania energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwa-
rzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, nośniki 
i pliki nagrane i do pobrania, oprogramowanie komputerowe, nieza-
pisane cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowy-
wania, Mechanizmy do aparatów na monety, Kasy fiskalne, urządze-
nia liczące, Komputery i  komputerowe urządzenia peryferyjne, 
Kombinezony do nurkowania, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
dla nurków, zaciski na nos dla nurków i pływaków, rękawice dla nur-
ków, aparaty oddechowe do  pływania pod wodą, sprzęt gaśniczy, 
Interfejsy do komputerów, Programy komputerowe do projektowa-
nia interfejsów użytkownika, Połączone bezprzewodowo elektrycz-
ne urządzenia bateryjne z  wbudowanym zdalnie aktualizowanym 
oprogramowaniem i  oprogramowaniem sprzętowym do  przecho-

wywania i  rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej 
do użytku w mieszkaniach i budynkach, Połączone bezprzewodowo 
elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizo-
wanym oprogramowaniem i  oprogramowaniem sprzętowym 
do  przechowywania i  rozładowywania zmagazynowanej energii 
elektrycznej dostarczanej przez lub do sieci energetycznej lub inne-
go źródła wytwarzania energii elektrycznej w  celu stabilizowania 
i zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną i celów zuży-
cia energii elektrycznej, Oprogramowanie komputerowe do monito-
rowania, optymalizacji i regulacji przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii do i z takich bezprzewodowo połączonych 
elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Baterie do dostarczania 
energii elektrycznej do  silników do  pojazdów elektrycznych, elek-
tryczne złącza do montażu na ścianie do ładowania pojazdów elek-
trycznych, Przenośne wtykowe złącza zasilania elektrycznego do ła-
dowania pojazdów elektrycznych, Oprogramowanie do  pobrania 
w postaci aplikacji mobilnej do monitorowania poziomu naładowa-
nia i stanu pojazdów oraz zdalnego sterowania pojazdami, Oprogra-
mowanie do  pobrania w  postaci systemu operacyjnego pojazdu, 
Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery pokładowe], Lo-
kalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwania pojazdów zapro-
gramowane do korzystania z globalnego systemu pozycjonowania 
(gPs) i telekomunikacji komórkowej, Radia do pojazdów, alarmy an-
tywłamaniowe, ładowarki do akumulatorów do użytku z akumulato-
rami pojazdów, Tempomat do pojazdów silnikowych, sprzęt do za-
bezpieczania pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory 
wibracji, wstrząsów, ruchu, kąta, temperatury i napięcia, Pojazdy sa-
mochodowe zawierające mikroprocesor, elektroniczny sprzęt zabez-
pieczający do  pojazdów, mianowicie pokładowy system nadzoru 
pojazdów zawierający kamery i monitory do wykrywania i elimino-
wania martwych punktów po obu stronach pojazdu, Bezprzewodo-
we nadajniki-odbiorniki z  technologią gromadzenia i  wyświetlania 
statusu i śledzenia wszelkich typów pojazdów w środowiskach lokal-
nych, akumulatory elektryczne do  pojazdów, sprzęt podnoszący 
bezpieczeństwo pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory ci-
śnienia w  oponach, sprzęt podnoszący bezpieczeństwo pojazdów, 
mianowicie czujniki i  kamery cofania, Urządzenia do  wyważania 
opon do  pojazdów lądowych, Bezkluczykowy system otwierania 
i bezkluczykowy wyłącznik zapłonu do odbiornika sygnału oraz bre-
lok z  elektronicznym transponderem sygnału, Prędkościomierze 
do pojazdów, Wykrywacze obiektów radarowych do użytku w pojaz-
dach, Czujniki gPs montowane w pojeździe do określania prędkości 
ruchu pojazdu, ładowarki baterii do  telefonów komórkowych 
do  użytku w  pojazdach, Części do  silników pojazdów, mianowicie 
termostaty, sprzęt audio do pojazdów, mianowicie stereo, głośniki, 
wzmacniacze, korektory, zwrotnice i  obudowy głośników, głośniki 
bezprzewodowe, głośniki audio, sprzęt stereo, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania do sterowania urządzeniami audio, Porty 
ładowania UsB do użytku w pojazdach, Zamki elektryczne do pojaz-
dów, Kamery cofania do pojazdów, sterowniki klimatyzacji do pojaz-
dów, Kontrolery bezprzewodowe do zdalnego monitorowania i kon-
trolowania funkcji i  stanu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych i mechanicznych, mianowicie akumulatora, systemów 
bezpieczeństwa, oświetlenia, śledzenia i  zabezpieczeń, Rozruszniki 
zdalnie sterowane do pojazdów, system lokalizacji, śledzenia i bez-
pieczeństwa pojazdów składający się z anteny i nadajnika radiowego 
do  umieszczenia w  pojeździe, Regulatory napięcia w  pojazdach, 
sprzęt audio do pojazdów, mianowicie głośniki do samochodowych 
systemów audio, Przyrządy nawigacyjne do  pojazdów [komputery 
pokładowe], Złącza elektryczne pojazdu silnikowego do przyczepy, 
akumulatory do pojazdów, Urządzenia elektryczne, mianowicie sta-
cje ładujące do  ładowania pojazdów elektrycznych, Komputerowe 
analizatory silników pojazdów, Przedłużacze do użytku w pojazdach, 
Zasilacze do  użytku z  pojazdami, Przewody elektryczne do  użytku 
z pojazdami, Termostaty do pojazdów, automatyczne wskaźniki ni-
skiego ciśnienia w oponach pojazdów, Rejestratory przebiegu do po-
jazdów, Piloty do obsługi alarmów w pojazdach, Miarki, łyżki miaro-
we, Oprogramowanie do  pobrania w  postaci zarządzania flotą 
pojazdów, Oprogramowanie do pobrania do zarządzania zakupem, 
finansowaniem, leasingiem, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, 
ochroną i  diagnostyką pojazdów, adaptery elektryczne, Odporne 
na warunki atmosferyczne osłony adapterów elektrycznych, 11 Re-
flektory przednie do pojazdów, Klosze do lamp, Reflektory do rakiet 
nośnych, Światła do pojazdów, Tylne światła do rakiet nośnych, Świa-
tła hamowania do rakiet nośnych, Urządzenia oświetleniowe, miano-
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wicie urządzenia oświetleniowe z  organicznymi diodami elektrolu-
minescencyjnymi (OLeD) i  urządzenia oświetleniowe z  diodami 
elektroluminescencyjnymi (LeD), Urządzenia oświetleniowe do  po-
jazdów, Filtry powietrza do klimatyzatorów w przedziałach pasażer-
skich pojazdów, Części do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, 
mianowicie rdzenie grzejników i  chłodnice gazowe do  pojazdów, 
Urządzenia do odszraniania pojazdów, Listwy świetlne do pojazdów, 
Klimatyzatory do  pojazdów, system kontroli warunków klimatycz-
nych pojazdu do  ogrzewania, wentylacji i  klimatyzacji, Reflektory 
do  pojazdów, Światła punktowe do  użytku w  pojazdach, Instalacje 
klimatyzacyjne do  pojazdów, Urządzenia grzewcze do  pojazdów, 
grzejniki do pojazdów, Czajniki elektryczne, Piece przenośne, Zlewy, 
Lampy do namiotów, Płyty indukcyjne, spryskiwacze do baterii (kra-
ny), 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, Pojazdy lądowe oraz części i akcesoria do nich, mianowi-
cie części konstrukcyjne i elementy układu napędowego w postaci 
silników elektrycznych, skrzyń biegów i osi, nadwozia pojazdów sil-
nikowych, siatki bagażowe do  pojazdów, Zamontowane pokrowce 
na pojazdy, łańcuchy antypoślizgowe do pojazdów, łatki do napra-
wy opon pojazdów, Pompy do  pompowania opon pojazdów, ele-
menty wykończeniowe do wnętrz samochodów, Panele do wnętrz 
samochodów, niestandardowe skórzane wnętrza do  pojazdów, 
Ramki do tablic rejestracyjnych, Uchwyty na tablice rejestracyjne, Ta-
picerka do pojazdów, elektryczne pojazdy lądowe, Części do pojaz-
dów elektrycznych, mianowicie silniki, Części do pojazdów elektrycz-
nych, mianowicie lusterka wsteczne, wycieraczki przedniej szyby 
i klapy tylne, W pełni elektryczny pojazd o wysokich osiągach, sie-
dzenia pojazdów, Piasty kół pojazdów, Koła pojazdów, Tapicerka, do-
pasowane pokrowce na  pojazdy, Kierownice do  pojazdów, silniki 
do pojazdów lądowych, Bagażniki dachowe, amortyzatory, sprężyny, 
drążki stabilizujące i  zawieszenia, wszystko do  pojazdów, Panele 
ozdobne do nadwozi pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do po-
jazdów lądowych, Dopasowane pokrowce na  siedzenia do  pojaz-
dów, Mocowania silników do  pojazdów, Wstępnie zaprojektowane 
winylowe folie na  pojazdy specjalnie przystosowane do  pojazdów, 
Części do  pojazdów, mianowicie przewody układu wspomagania, 
Insygnia do  pojazdów, Poduszki do  siedzeń do  pojazdów, Zespoły 
piast kół pojazdów, Bagażniki na narty do pojazdów, Lusterka do po-
jazdów, mianowicie lusterka wsteczne, Biegi cofania do  pojazdów 
lądowych, haki specjalnie zaprojektowane do  użytku w  pojazdach 
do  mocowania akcesoriów pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
Urządzenia antykradzieżowe do  pojazdów, Opona do  pojazdów, 
Dętki do  opon do  pojazdów, Pompki do  opon, Części z  tworzyw 
sztucznych do  pojazdów, mianowicie samochodowe zewnętrzne 
i wewnętrzne wytłaczane elementy dekoracyjne i ochronne z two-
rzyw sztucznych, Pojazdy lądowe, mianowicie samochody elektrycz-
ne, ciężarówki i sUV-y, Częściowo dopasowane pokrowce na pojaz-
dy, sprężarki powietrza do  hamulców do  pojazdów lądowych, 
Pneumatyczne cylindry hamulcowe do  pojazdów lądowych, Maski 
pojazdów, Podwozia do pojazdów silnikowych, Ochraniacze na sie-
dzenia pojazdów, Części do napraw strukturalnych do samochodów 
ciężarowych i innych pojazdów silnikowych, Mechanizm napędowy 
pojazdu składający się ze  sprzęgła, przekładni, wału napędowego 
i mechanizmu różnicowego, górne osłony przekładni do pojazdów 
lądowych, Płyty montażowe przekładni do  pojazdów lądowych, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, haki holownicze do pojaz-
dów, Chlapacze do pojazdów, stopnie do mocowania do pojazdów 
lądowych, Obręcze kół pojazdów i  ich części konstrukcyjne, samo-
chody terenowe (aTV), Czujniki do pojazdów lądowych, mianowicie 
czujniki momentu obrotowego wspomagania kierownicy, sprzeda-
wane jako element układu wspomagania kierownicy, Felgi do pojaz-
dów, hamulce do pojazdów, nadwozia pojazdów, Przekładnie do po-
jazdów lądowych, Części do pojazdów, mianowicie osłony przedniej 
szyby, Części pojazdów, mianowicie osłony przeciwsłoneczne, Części 
do pojazdów, mianowicie, ramiona do mechanizmów zwrotniczych 
[części pojazdów], Części pojazdów, mianowicie przeguby kulowe 
[części pojazdów], Części do pojazdów, mianowicie rozpórki zawie-
szenia, Części pojazdów, mianowicie przeguby homokinetyczne, 
Wentyle do opon pojazdów, Części do pojazdów lądowych, miano-
wicie dyferencjały [części pojazdów lądowych], Osłony maski jako 
części konstrukcyjne pojazdów, Wały napędowe do pojazdów lądo-
wych, Przewody hamulcowe do pojazdów, Bębny hamulcowe do po-
jazdów lądowych, Części zawieszenia pojazdów lądowych, mianowi-
cie resory piórowe, Części zawieszenia pojazdów lądowych, 
mianowicie sprężyny śrubowe, Pióra wycieraczek szyby przedniej 

do pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Części zawiesze-
nia pojazdów lądowych, mianowicie korektory, Klocki do hamulców 
tarczowych do pojazdów, Uchwyty na kubki do użytku w pojazdach, 
Przekładnie do  pojazdów lądowych i  ich  części zamienne, Paski 
do przekładni do pojazdów lądowych, systemy zawieszenia do po-
jazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, szklane okno 
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, sprzęt hamul-
cowy do pojazdów, Bagażniki na rowery do pojazdów, Zestawy osłon 
do osi do użytku w pojazdach lądowych, łożyska osi do pojazdów 
lądowych, hamulce tarczowe do  pojazdów lądowych, Kontenery 
do  przechowywania bagażników dachowych do  pojazdów lądo-
wych, sportowe pojazdy użytkowe, Poduszki powietrzne do pojaz-
dów, szyby pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, 
Zawory do opon pojazdów, Klaksony do pojazdów, Części do pojaz-
dów lądowych, mianowicie pasy napędowe, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, Dopasowane pokrowce na samochody osobowe i cięża-
rowe w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi i żywioła-
mi, Zagłówki do  pojazdów, nadmuchiwane poduszki powietrzne 
do użytku w pojazdach w celu zapobiegania urazom w wypadkach, 
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, akcesoria samochodo-
we na rynku wtórnym, mianowicie torby na organizery, siatki i tace 
specjalnie przystosowane do  montażu w  pojazdach, Pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów 
lądowych, Części do  pojazdów lądowych, mianowicie osie, Części 
do  pojazdów lądowych, mianowicie przekładnie napędowe, Części 
metalowe do pojazdów, mianowicie metalowe elementy dekoracyj-
ne i ochronne do pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych, Pojazdy 
elektryczne, mianowicie samochody, ciężarówki i  sUV-y, Rowery, 
awaryjne alarmy ostrzegawcze do pojazdów, Tarcze do kół do pojaz-
dów, Zamki do pojazdów silnikowych, systemy alarmowe pojazdów 
silnikowych, Jednostki sterujące do pojazdów lądowych i ich części, 
spojlery do pojazdów, stopnie nadwozia do pojazdów, Poduszki po-
wietrzne, Zderzaki do samochodów, Bagażniki dachowe do przewo-
zu ładunków i  bagażu, Części do  pojazdów lądowych, mianowicie 
stopnie nadwozia, Części do pojazdów lądowych, mianowicie osłony 
przeciwbłotne, Części do pojazdów lądowych, mianowicie błotniki, 
Części do pojazdów, mianowicie amortyzatory, Drzwi do pojazdów, 
Dźwignie kierunkowskazów do pojazdów, Korki do zbiorników pali-
wa do  pojazdów lądowych, Osłony na  tablice rejestracyjne pojaz-
dów, Panele drzwiowe do  pojazdów, namioty dachowe przystoso-
wane do  użytku w  pojazdach, Części do  pojazdów rekreacyjnych, 
mianowicie urządzenia do  gotowania i  zlewy, Części do  pojazdów, 
mianowicie obudowy konstrukcyjne zawierające urządzenia do go-
towania, zlewozmywaki i urządzenia do przechowywania, samocho-
dowe części konstrukcyjne, mianowicie samouszczelniające się 
zbiorniki do przechowywania wody, Części konstrukcyjne do samo-
chodów, mianowicie bagażniki, segmenty ładunkowe i  magazyno-
we, skrzynie ładunkowe specjalnie przystosowane do samochodów 
ciężarowych i  sUV-ów, Dopasowane wykładziny do  przestrzeni ła-
dunkowych do pojazdów, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w za-
kresie czynności biurowych, Obsługa systemów baterii elektrycznych 
składających się z podłączonych bezprzewodowo urządzeń do bate-
rii elektrycznych z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogra-
mowaniem i  oprogramowaniem sprzętowym oraz oprogramowa-
niem pomocniczym do  przechowywania i  rozładowywania 
zmagazynowanej energii elektrycznej na rzecz osób trzecich do ce-
lów działalności gospodarczej oraz związanych z nimi usług doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi dealerskie w zakre-
sie pojazdów i  pojazdów lądowych, sklepy detaliczne, punkty 
sprzedaży i sklepy typu pop-up w zakresie pojazdów lądowych i po-
jazdów, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, mia-
nowicie pomoc w opracowywaniu strategii biznesowych, Konsulta-
cje w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do energii 
słonecznej i odnawialnej, Świadczenie usług doradczych i konsulta-
cyjnych na  rzecz konsumentów w  zakresie zakupu pojazdów lądo-
wych, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji online za-
wierającej informacje dotyczące pojazdów i stacji ładowania, Usługi 
zarządzania paliwem w dziedzinie flot, Usługi zarządzania flotą w po-
staci śledzenia pojazdów floty do  celów komercyjnych, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, sprawy monetarne, Usługi 
związane z nieruchomościami, Usługi agentów ubezpieczeniowych, 
Usługi finansowania, Usługi w  zakresie nieruchomości, mianowicie 
dzierżawa i zarządzanie własnością przemysłową na rzecz osób trze-
cich, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne i naprawcze, Roboty 
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wydobywcze, odwierty gazu i ropy naftowej, Instalacja, konserwacja 
i  naprawa oraz modernizacja bezprzewodowo podłączonych elek-
trycznych urządzeń akumulatorowych oraz związane z nimi doradz-
two w zakresie przechowywania i rozładowywania zmagazynowanej 
energii elektrycznej w celu ustabilizowania i zaspokojenia zapotrze-
bowania na  energię elektryczną i  celów użytkowania, Świadczenie 
usług konserwacji i naprawy pojazdów, Doradztwo w zakresie napra-
wy pojazdów, Konsultacje w  zakresie konserwacji pojazdów, łado-
wanie akumulatorów do  pojazdów, Usługi dostosowywania pojaz-
dów, mianowicie konstruowanie pojazdów na  zamówienie, Usługi 
stacji ładowania pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów, Kom-
pleksowe czyszczenie pojazdów, stacje obsługi pojazdów, Malowa-
nie pojazdów, Usługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Usłu-
gi zarządzania flotą w  postaci konserwacji pojazdów floty, Usługi 
pomocy drogowej w  nagłych wypadkach, mianowicie reagowanie 
na wezwania pomocy drogowej, wymiana opon, awaryjne ładowa-
nie akumulatorów, Usługi budowlane, naprawa, Usługi instalacyjne, 
Projektowanie, rozwój i  produkcja specjalistycznych elektrycznych 
pojazdów samochodowych, Konserwacja, serwis i naprawa specjali-
stycznych elektrycznych pojazdów samochodowych, 39 Transport, 
Pakowanie i przechowywanie towarów, Organizowanie podróży, Le-
asing pojazdów silnikowych, Usługi współdzielenia samochodów, 
Usługi współdzielenia przejazdów, Transport i przechowywanie po-
jazdów, Wynajem pojazdów, Usługi prowadzenia pojazdów, holowa-
nie pojazdów, Usługi wynajmu pojazdów, Rezerwacja samochodów 
na wynajem, Usługi pomocy drogowej w nagłych wypadkach, mia-
nowicie usługi holowania, wyciągania za  pomocą wyciągarki i  do-
starczania kluczy, Planowanie trasy podróży, 40 Obróbka materia-
łów, Recykling odpadów i  śmieci, Oczyszczanie powietrza 
i uzdatnianie wody, Usługi drukarskie, Konserwowanie żywności i na-
pojów, Leasing podłączonych bezprzewodowo elektrycznych urzą-
dzeń akumulatorowych z  wbudowanym zdalnie aktualizowanym 
oprogramowaniem i  oprogramowaniem sprzętowym do  przecho-
wywania i  rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej 
w celu stabilizacji i spełnienia zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną oraz celów użytkowania, akrylowe wykańczanie pojazdów, 41 
edukacja, Prowadzenie szkoleń, Usługi rozrywkowe, Zajęcia sporto-
we i kulturalne, Usługi edukacyjne, mianowicie szkolenia w dziedzi-
nie projektowania, rozwoju, produkcji, konserwacji, serwisu i napra-
wy pojazdów, Organizowanie i  prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem w formie wycieczek objazdowych i wycieczek dro-
gowych pojazdami lądowymi, łodziami, rowerami i  pieszo, Usługi 
rozrywkowe w formie doświadczeń z jazd próbnych pojazdami, Usłu-
gi edukacyjne, mianowicie szkolenia w  dziedzinie projektowania, 
rozwoju, produkcji, konserwacji, serwisu i naprawy specjalistycznych 
elektrycznych pojazdów samochodowych, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, Usłu-
gi analizy przemysłowej, badań przemysłowych i  projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Projekto-
wanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego, Monito-
rowanie pojazdów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia, Zdalne monitorowanie funkcjonowania, wydajności i sprawności 
pojazdów elektrycznych, Udostępnianie oprogramowania nie do po-
brania używanego do predykcyjnej analizy ładowania i konserwacji 
pojazdów elektrycznych oraz predykcyjnej analizy potrzeb konsu-
mentów, Usługi projektowania inżynieryjnego, Konsultacje dotyczą-
ce rozwoju produktu, Usługi konsultacyjne w dziedzinie projektowa-
nia pojazdów dla osób trzecich, Doradztwo w  zakresie inżynierii, 
Monitorowanie podłączonych bezprzewodowo elektrycznych urzą-
dzeń akumulatorowych z  wbudowanym oprogramowaniem sprzę-
towym i  oprogramowaniem do  przechowywania i  dostarczania 
energii elektrycznej w  celu zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania i programowania w celu spełnienia zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną i celów użytkowania, Projektowanie systemów bate-
rii elektrycznych składających się z  bezprzewodowo połączonych 
elektrycznych urządzeń akumulatorowych i  oprogramowania po-
mocniczego, wszystkie usługi do przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii elektrycznej, w  celu optymalizacji wydaj-
ności projektowania, programowania i  konfiguracji wspomnianych 
systemów oraz związanych z  nimi usług konsultingowych, Usługi 
oprogramowania jako usługi (saas) obejmujące oprogramowanie 
do monitorowania, optymalizacji i regulacji przechowywania i rozła-
dowywania zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo podłą-
czonych elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Udostępnianie 
oprogramowania online nie  do  pobrania do  monitorowania, opty-

malizacji i regulacji przechowywania i rozładowywania zmagazyno-
wanej energii do  i  z  bezprzewodowo podłączonych elektrycznych 
urządzeń akumulatorowych, Zarządzanie oprogramowaniem i opro-
gramowaniem sprzętowym wbudowanym w bezprzewodowo pod-
łączonym elektrycznym urządzeniu akumulatorowym do  przecho-
wywania i  rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej 
przez programowanie i  konfigurowanie oprogramowania do  elek-
trycznego urządzenia akumulatorowego, Instalacja, konserwacja 
oraz naprawa i aktualizacja zdalnie aktualizowanego oprogramowa-
nia komputerowego i  oprogramowania sprzętowego wbudowane-
go w bezprzewodowo połączone elektryczne urządzenie akumula-
torowe oraz związane z tym doradztwo w zakresie przechowywania 
i rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej w celu sta-
bilizacji i spełnienia zapotrzebowania na energię elektryczną i celów 
użytkowania, Usługi kontroli pojazdów dla nowych i używanych po-
jazdów dla osób kupujących lub sprzedających ich  pojazdy, Usługi 
kontroli uszkodzeń pojazdów silnikowych, Inspekcje pojazdów silni-
kowych, Usługi projektowania części do pojazdów silnikowych, Usłu-
gi monitorowania floty pojazdów w celach bezpieczeństwa, Usługi 
odzyskiwania skradzionych pojazdów, Oprogramowanie nie do po-
brania w  postaci zarządzania flotą pojazdów, Oprogramowanie 
nie  do  pobrania do  zarządzania zakupem, finansowaniem, leasin-
giem, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, ochroną i  diagnostyką 
pojazdów, 45 Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fi-
zycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi osobiste i społecz-
ne świadczone przez innych w  celu zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb, Usługi monitorowania floty pojazdów w celach bezpieczeń-
stwa, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, awaryjne usługi 
drogowe, mianowicie otwieranie zamków .

(111) 349180 (220) 2021 06 24 (210) 530790
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 16
(732) UnIWeRsyTeT MaRII CURIe-sKłODOWsKIeJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki e=mc²
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały, czerwony, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 18 .01 .14
(510), (511) 16 Materiały do  nauczania w  formie drukowanej i  elek-
tronicznej, podręczniki, książki, skrypty, materiały szkoleniowe, ulot-
ki, ogłoszenia, zaproszenia, afisze, billboardy, 38 Transmisja wykła-
dów z dziedziny fizyki za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
wideokonferencji, transmisja wideo na żądanie debat, dyskusji, pre-
lekcji i warsztatów naukowych, 41 Różne formy nauczania z zakresu 
fizyki, organizowanie o tej tematyce kursów, seminariów, warsztatów 
specjalistycznych, kół zainteresowań, Świadczenie informacji o edu-
kacji, Publikowanie książek i  innych tekstów naukowo-dydaktycz-
nych, Produkcja multimedialna w zakresie nagrań wykładów, filmów 
nie do pobrania i innych rodzajów elektronicznych informacji teksto-
wych i obrazowych z dziedziny fizyki .

(111) 349181 (220) 2021 06 25 (210) 530831
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJna, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) envifill
(510), (511) 1 skrobia termoplastyczna, Kompozycje polimerowe 
do  celów przemysłowych zawierające skrobię termoplastyczną, 
Produkty przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa zawierające skrobię termoplastyczną .

(111) 349182 (220) 2021 06 25 (210) 530847
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) DĘBsKI łUKasZ PIesKOMaTy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pieskomaty



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 37

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i  hurtowa automatów vendin-
gowych (instalacji do  sprzedaży automatycznej) przeznaczonych 
do sprzedaży asortymentu dla psów, kotów i innych zwierząt: karmy, 
smaczki, przysmaki, akcesoria, zabawki, ubranka, smycze, kagańce, 
woreczki na  odchody, Usługi sprzedaży, reklamy i  promocji auto-
matów vendingowych do  sprzedaży asortymentu dla psów, kotów 
i  innych zwierząt: karmy, smaczki, przysmaki, akcesoria, zabawki, 
ubranka, smycze, kagańce, woreczki na odchody, Usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji: asortymentu dla psów, kotów i innych zwierząt: 
karmy, smaczki, przysmaki, akcesoria, zabawki, ubranka, smycze, ka-
gańce, woreczki na odchody .

(111) 349183 (220) 2021 06 25 (210) 530850
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga POLsKIe sKLePy
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produk-
ty gotowe na  bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin, Wie-
przowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w  działalności gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw lub 
targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną 
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa 
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej 
klasie, Raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, Tłuszcze jadalne, 
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej 
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na  bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu 
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mię-
sopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty 
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 349184 (220) 2021 06 28 (210) 530863
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) FUnDaCJa WOLF ZOne, Wilczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaTaha
(540) 

(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Kursy świadomości (szkolenia), kursy szkoleniowe do-
tyczące zagadnień filozoficznych, kursy w zakresie rozwoju osobiste-
go, nauczanie praktyk medytacyjnych, organizacja i  przeprowadza-
nie warsztatów i seminariów w zakresie świadomości, trening rozwoju 
osobistego, trening medytacji, usługi szkoleniowe za granicą .

(111) 349185 (220) 2021 06 28 (210) 530865
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) ŚLeDŹ KRysTIan FIRMa hanDLOWO-UsłUgOWa 
aLUsPORT, Mikułowice (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a alusport
(540) 

(591) czarny, srebrny
(531) 01 .15 .05, 26 .01 .18, 06 .01 .01, 06 .01 .04, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 Felgi i obręcze kół do pojazdów mechanicznych, ak-
cesoria do  felg oraz obręczy do  kół pojazdów mechanicznych, 35 
sprzedaż i dystrybucja części samochodowych, w tym felg i obręczy 
kół do pojazdów mechanicznych oraz akcesoriów do nich .

(111) 349186 (220) 2021 06 28 (210) 530866
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 02
(732) FUnDaCJa WOLF ZOne, Wilczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF ZOne
(540) 

(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Kursy świadomości (szkolenia), kursy szkoleniowe do-
tyczące zagadnień filozoficznych, kursy w zakresie rozwoju osobiste-
go, nauczanie praktyk medytacyjnych, organizacja i  przeprowadza-
nie warsztatów i seminariów w zakresie świadomości, trening rozwoju 
osobistego, trening medytacji, usługi szkoleniowe dla biznesu .

(111) 349187 (220) 2021 06 29 (210) 530885
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) Can Technologies, Inc ., Wayzata (Us)
(540) (znak słowny)
(540) Lappina
(510), (511) 31 Produkty żywnościowe dla zwierząt .

(111) 349188 (220) 2021 06 29 (210) 530924
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) TCM BRanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TCMsklep .pl
(540) 

(591) brązowy
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne w tym igły do aku-
punktury, taśmy kinezjologiczne, przyrządy elektryczne do  aku-
punktury, bańki lekarskie .

(111) 349189 (220) 2021 06 28 (210) 530859
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) Ił CaPITaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ił CaPITaL
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(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 05 .13 .01, 24 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencja wynaj-
mu zakwaterowania [mieszkania], agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich), Ocena i  wycena nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w umowach kredy-
towych, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Powiernictwo 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem 
Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu 
mieszkań, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, Wyna-
jem nieruchomości, Usługi związane z inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania gruntu, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Planowanie inwestycji w nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie kapitału, 
Pobieranie czynszu, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie 
finansowe działalności sportowej, 37 Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Informacja budowlana, 
Usługi budowlane i  konstrukcyjne, Usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa budynków, Budo-
wanie domów .

(111) 349190 (220) 2021 06 21 (210) 530550
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) MOOnO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sZTOs
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie .

(111) 349191 (220) 2021 06 22 (210) 530562
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) BROWaR gOsTynIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR gOsTynIn
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .07 .02

(510), (511) 16 Podkładki pod kufle do  piwa, Podstawki pod kufle 
do piwa, 21 Kufle do piwa, Dzbanki do piwa, szklanki do piwa, szklan-
ki do  picia piwa typu pilzner, 32 Barley Wine [piwo], Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na ba-
zie piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPa), Korzenne piwa, 
Mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje 
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Por-
ter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Bezal-
koholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje 
gazowane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi handlu detaliczne-
go związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
piwo, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z piwem, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 41 Usługi edukacyj-
ne związane z piwowarstwem, Organizowanie festiwali, 43 Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, serwowanie napojów w małych browarniach, Bary, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi 
barów piwnych, Usługi barowe, Wypożyczanie wyposażenia baro-
wego, Puby, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne .

(111) 349192 (220) 2021 06 23 (210) 530618
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) LV PROJeCT gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LV PROJeCT
(510), (511) 37 Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do  oszczędzania ener-
gii, naprawa urządzeń elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze 
związane z  konserwacją i  naprawą sprzętu mechanicznego i  elek-
trycznego, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i  syste-
mów elektroenergetycznych, Instalacja okablowania w  budynkach 
do  przekazu telekomunikacyjnego, Układanie kabli w  budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, Renowacja, naprawa i konserwa-
cja przewodów instalacji elektrycznej, Instalowanie bezprzewodo-
wego sprzętu telekomunikacyjnego i  bezprzewodowych lokalnych 
sieci komputerowych, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalacja sprzętu do automatyki budyn-
kowej, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, 
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa .

(111) 349193 (220) 2021 06 23 (210) 530619
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) LV PROJeCT gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LV PROJeCT
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .03 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 37 Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do  oszczędzania ener-
gii, naprawa urządzeń elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
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trycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze 
związane z  konserwacją i  naprawą sprzętu mechanicznego i  elek-
trycznego, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i  syste-
mów elektroenergetycznych, Instalacja okablowania w  budynkach 
do  przekazu telekomunikacyjnego, Układanie kabli w  budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, Renowacja, naprawa i konserwa-
cja przewodów instalacji elektrycznej, Instalowanie bezprzewodo-
wego sprzętu telekomunikacyjnego i  bezprzewodowych lokalnych 
sieci komputerowych, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalacja sprzętu do automatyki budyn-
kowej, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, 
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa .

(111) 349194 (220) 2021 06 24 (210) 530683
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 68 łOMŻa
(540) 

(591) biały, czerwony, szary, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 03 .04 .07, 03 .04 .26, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 25 .07 .08, 
25 .07 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .15, 27 .07 .01
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 349195 (220) 2021 06 24 (210) 530685
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 68 łOMŻa aLK . 0 .0%
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, szary, jasnoniebieski
(531) 03 .04 .07, 03 .04 .26, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 25 .07 .08, 
25 .07 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 349196 (220) 2021 06 25 (210) 530753
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) glenmark Pharmaceuticals s .r .o ., Praga (CZ)

(540) (znak słowny)
(540) CLaBILLa
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  sanitarne, Produkty lecz-
nicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, środki opatrunko-
we, Preparaty do  plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środ-
ki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, Żywność dietetyczna do  celów 
leczniczych, antybiotyki, środki do  leczenia oparzeń, Środki prze-
ciwbólowe, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały 
do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Die-
tetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów leczniczych .

(111) 349197 (220) 2021 08 18 (210) 532839
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) ORKLa CaRe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bodymax BODyMIsIe OWOCOWe
(540) 

(591) fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny, 
granatowy
(531) 03 .01 .14, 16 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Produkty i preparaty farmaceutyczne, preparaty wita-
minowe, witaminy, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, suplementy diety .

(111) 349198 (220) 2021 08 19 (210) 532871
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) TRICORD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e COMMeRCe PORTaL .PL
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 18 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, Dostarczanie biznesowych i handlowych infor-
macji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Mar-
keting internetowy, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 349199 (220) 2021 06 10 (210) 530073
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PałaCOWa PRZysTaŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PałaCOWa PRZysTaŃ w Tarnogórze
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(540) 

(531) 26 .11 .12, 26 .04 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, do-
radztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie 
pomieszczeń na  pobyt czasowy, Zakwaterowanie na  pobyt czaso-
wy, Zapewnianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Świadczenie usług przez hotele 
i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji ho-
teli, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Świadczenie 
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi ho-
telowe, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Obsługa za-
kwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwa-
terowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zakwaterowania, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania .

(111) 349200 (220) 2021 08 18 (210) 532831
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) KĘDZIOR KORneL, Kochanówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOC DeRMOCLInIC
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i  urody, elektroliza do  celów kosmetycznych, gabinety pielęgnacji 
skóry, higiena i  pielęgnacja urody, Kuracje do  włosów, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgna-
cja urody, salony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w  zakresie 
pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu sPa, Usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów pięk-
ności, Usługi spa, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie higieny 
i  pielęgnacji urody, Usługi w  zakresie naciągania skóry za  pomocą 
lasera, Usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w  zakresie pie-
lęgnacji włosów, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Wynajem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-

tyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na  ciało, twarz i  włosy, 
Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi wo-
skowania ciała ludzkiego, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi 
w  zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit .

(111) 349201 (220) 2021 08 18 (210) 532838
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ORKLa CaRe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bodymax BODyMIsIe COLa B
(540) 

(591) brązowy, granatowy, fioletowy, pomarańczowy, żółty, 
czarny, biały
(531) 03 .01 .14, 21 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Produkty i preparaty farmaceutyczne, preparaty wita-
minowe, witaminy, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, suplementy diety .

(111) 349202 (220) 2021 06 11 (210) 530118
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) FUnDaCJa OnKOLOgICZna RaKIeTy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnKOODPOWIeDZIaLnI
(540) 

(591) ciemnofioletowy, niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 01 .07 .06, 01 .01 .05, 18 .05 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Organizacja i  przeprowadzanie seminariów w  dzie-
dzinie onkologii, Prowadzenie seminariów z  dziedziny onkologii, 
44 Opieka medyczna i zdrowotna, Udostępnianie informacji on-line 
dotyczących onkologii, Program wsparcia onkologicznego, Wsparcie 
pracowników firmy w przypadku choroby onkologicznej, 45 Wspar-
cie w żałobie, Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby .

(111) 349203 (220) 2021 06 11 (210) 530130
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) FUnDaCJa OnKOLOgICZna RaKIeTy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnKOZaangaŻOWanI
(540) 

(591) ciemnofioletowy, niebieski, różowy, czerwony, żółty, biały
(531) 01 .07 .06, 01 .01 .05, 27 .05 .01, 18 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizacja zbiórek 
charytatywnych, Organizacja zbiórek, Organizowanie zbiórek cha-
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rytatywnych [na  rzecz osób trzecich], Przekazywanie funduszy, 41 
Organizacja i  przeprowadzanie seminariów w  dziedzinie onkologii, 
Prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, 44 Pomoc medycz-
na, Udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii .

(111) 349204 (220) 2021 06 14 (210) 530184
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ŚWIeRCZyŃsKI PaWeł CeRaTeC, Zasów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Precnar
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 gwintowniki maszynowe, gwintowniki [obrabiarki], 
Imaki do  narzędzi do  obrabiarek, Klucze dynamometryczne [ma-
szyny], hydrauliczne klucze dynamometryczne, Klucze udarowe, 
Maszyny i  urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i  do  ob-
róbki powierzchni, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub 
narzędzi elektrycznych, Młotki nitownicze pneumatyczne, narzędzia 
elektryczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, ni-
townice, Frezy do frezarek, Frezy do frezarek do gwintów [obrabiar-
ki], Frezy [obrabiarki], Wiertła do  maszyn, Pogłębiacze [maszyny], 
Rozwiertaki [części do  maszyn], Rozwiertaki [obrabiarki], Ściernice 
[maszyny], Tarcze ścierne [obrabiarki], Tarcze ścierne [narzędzia 
do  maszyn], Tarcze lamelowe do  szlifierek elektrycznych, Tarcze 
(szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze polerskie [części do maszyn], 
Tarcze do polerowania [części do maszyn], Uchwyty [części maszyn], 
Uchwyty do wiertarek elektrycznych, Uchwyty do wkładek tnących 
[części do  maszyn], Uchwyty do  ostrzy [części maszyn], Uchwyty 
na narzędzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), 8 narzędzia 
ręczne, narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne 
(ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Frezy [narzędzia], 
Frezy [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], Klucze [na-
rzędzia], Klucze dynamometryczne, Ręczne narzędzia do wiercenia, 
Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki, Oprawki do  rozwierta-
ków, Oprawki do  narzynek, Oprawki do  wierteł [narzędzia ręczne], 
Pogłębiacze stożkowe do  narzędzi sterowanych ręcznie, Ściernice 
[narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Tarcze tnące 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Uchwyty obrotowe do  narzędzi 
obsługiwanych ręcznie, Wiertła, 35 Usługi handlu detalicznego, hur-
towego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż 
on-line) następujących towarów: gwintowniki maszynowe, gwin-
towniki [obrabiarki], imaki do narzędzi do obrabiarek, klucze dyna-
mometryczne [maszyny], hydrauliczne klucze dynamometryczne, 
klucze udarowe, maszyny i  urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, arkusze ścierne będące częścia-
mi maszyn lub narzędzi elektrycznych, młotki nitownicze pneuma-
tyczne, narzędzia elektryczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia 
hydrauliczne, nitownice, frezy do frezarek, frezy do frezarek do gwin-
tów [obrabiarki], frezy [obrabiarki], wiertła do maszyn, pogłębiacze 
[maszyny], rozwiertaki [części do  maszyn], rozwiertaki [obrabiarki], 
ściernice [maszyny], tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze ścierne [narzę-
dzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze 
(szlifierskie) [części do maszyn], tarcze polerskie [części do maszyn], 
tarcze do polerowania [części do maszyn], uchwyty [części maszyn], 
uchwyty do wiertarek elektrycznych, uchwyty do wkładek tnących 
[części do  maszyn], uchwyty do  ostrzy [części maszyn], uchwyty 
na  narzędzia do  obrabiarek do  metalu (części maszyn), narzędzia 
ręczne, narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia ścier-
ne (ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], frezy [narzędzia], 
frezy [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], klucze [na-
rzędzia], klucze dynamometryczne, ręczne narzędzia do  wiercenia, 
rozwiertaki [narzędzia ręczne],rozwiertaki, oprawki do  rozwierta-
ków, oprawki do  narzynek, oprawki do  wierteł [narzędzia ręczne], 
pogłębiacze stożkowe do  narzędzi sterowanych ręcznie, ściernice 
[narzędzia ręczne], tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], uchwyty obrotowe do narzędzi obsłu-
giwanych ręcznie, wiertła, Reklama i marketing, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie 
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 

Prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 42 Bada-
nia i opracowywanie projektów technicznych, Inżynieria techniczna, 
Planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemy-
słu maszynowego, Projektowanie i  testowanie nowych produktów, 
Projektowanie narzędzi, Opracowywanie projektów technicznych, 
Opracowywanie nowych produktów, Opracowania technologiczne 
w zakresie obrabiarek .

(111) 349205 (220) 2021 07 09 (210) 531360
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) CIĘŻKaL gRZegORZ KanZeOn WROCłaWsKI CaTeRIng, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KanZeOn WROCłaWsKI CaTeRIng
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 17 .05 .25, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, 
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi kateringo-
we dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi 
kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe dla firm, Usługi katerin-
gowe dla domów spokojnej starości, Usługi kateringowe dla domów 
opieki, Usługi kateringowe obwoźne .

(111) 349206 (220) 2021 07 21 (210) 531802
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) JUsT JOIn IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rocketjobs
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i re-
klamowe, Usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci kom-
puterowej, Biura pośrednictwa pracy, Dostarczanie biznesowych 
i  handlowych informacji kontaktowych za  pośrednictwem inter-
netu, Dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem 
stron internetowych, Dostarczanie informacji na  temat zatrudnie-
nia za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji na  temat rekrutacji za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Dostarczanie informacji o  przedsiębiorstwach han-
dlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, Pośrednictwo pracy (Biura-), Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, Usługi biur 
pośrednictwa pracy dla ludzi z  umiejętnością obsługi komputera, 
Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska 
biurowe, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi doradcze pośred-
nictwa pracy, aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Doradztwo w  zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i  biznesowych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, 
Reklama, Rekrutacja personelu, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Projektowanie mate-
riałów reklamowych, Doradztwo w dziedzinie public relations, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i  public relations, 
Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w  zakresie 
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 
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drogą online, Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, Usłu-
gi 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], Organizowa-
nie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i  szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Usługi wydaw-
nicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi doradztwa zawo-
dowego (doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), skomputeryzowa-
ne szkolenia w  dziedzinie doradztwa zawodowego, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe .

(111) 349207 (220) 2021 08 09 (210) 532512
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) COnCePT 101 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naOKO
(540) 

(531) 02 .09 .04, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy .

(111) 349208 (220) 2021 08 06 (210) 532434
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) MIKOłaJeWsKI MIKOłaJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDIC PaRK
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 05 .01 .03, 05 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi informacji medycznej, 
Świadczenie pomocy medycznej, Badania medyczne w  celach dia-
gnostycznych lub leczenia, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Poradnictwo medyczne .

(111) 349209 (220) 2021 08 26 (210) 533178
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) eUROPROFIL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olsztynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naszemaseczki .pl

(540) 

(591) jasnozielony, niebieski, granatowy
(531) 27 .05 .01, 26 .05 .04, 26 .05 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Maski tlenowe, inne niż do  celów medycznych, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Jednorazowe 
rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, Maski 
do oddychania, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddy-
chania, Maski ochronne, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do  ochrony układu oddechowego, Maski przeciwgazowe, Maski 
przeciwpyłowe, 10 Chirurgiczne maski oddechowe, Maski chirur-
giczne, Maski do zapobiegania zakażeniom, Maski higieniczne do ce-
lów medycznych, Maski i  sprzęt do  sztucznego oddychania, Maski 
na  twarz do  ochrony przed substancjami toksycznymi do  użytku 
medycznego, Maski na  twarz do  użytku medycznego dla ochrony 
przeciwbakteryjnej, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej materiałów ochronnych, maseczek na  twarz 
ochronnych i medycznych, masek filtrujących .

(111) 349210 (220) 2021 08 23 (210) 533016
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) sTeFaŃsKI TOMasZ, Julianów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RaW-POL . Wszystko do bezpiecznej pracy .
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne 
do  pobrania, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Pu-
blikacje reklamowe, Publikacje marketingowe, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym świadczonej on-line, w zakresie nastę-
pujących towarów: odzież ochronna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, arty-
kuły odblaskowe do  noszenia do  zapobiegania wypadkom, odzież 
zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, 
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, urządzenia zabezpieczające i ochronne z wyłączeniem okularów 
i gogli, Urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, ochra-
niacze zabezpieczające ciało przed urazami, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kami-
zelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i  ogniem, kombinezony ochronne [przeciw wypadkom 
lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub 
urazami [inne niż stosowane w  sporcie], ochraniacze na  brzuch, 
chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych 
lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], 
ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artyku-
ły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, skarpety chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, obuwie ochron-
ne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i  ogniem, maski ochronne, maski twarzowe 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, maski 
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski do nur-
kowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochron-
ne maski na  twarz do  kasków ochronnych, ochronne nakrycia gło-
wy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
ochraniacze na  oczy z  wyłączeniem okularów i  gogli, Ochraniacze 
na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia głowy za-
pobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osło-
ny oczu z wyłączeniem okularów i gogli, Kaski zabezpieczające, kaski 
ochronne inne niż używane w  sporcie, rękawice do  ochrony przed 
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary spawalnicze, 
osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz 
dla spawaczy, osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabez-
pieczające przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięcio-
wym, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed 
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony 
na  twarz chroniące przed wypadkami w  pracy, ochronniki słuchu, 
rękawice do  czyszczenia do  użytku domowego, rękawice do  prac 
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domowych z  tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do  celów 
domowych, rękawice gumowe do  użytku domowego, rękawice 
ogrodnicze, rękawice do  polerowania, rękawice kuchenne, odzież 
i obuwie robocze jako profesjonalne zabezpieczenie dla robotników, 
41 Organizowanie i  prowadzenie warsztatów i  seminariów związa-
nych z bezpieczeństwem pracy, Organizowanie webinariów i szkoleń 
związanych z bezpieczeństwem pracy .

(111) 349211 (220) 2021 08 27 (210) 533211
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) gURDeK WOJCIeCh KaRaMBOLa, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLaCKFROg .PL PRInT yOUR 3D WORLD
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny
(531) 03 .11 .12, 03 .11 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .01 .06, 29 .01 .15, 
26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .15
(510), (511) 35 handel (Zarządzanie w  zakresie zamówień w  handlu-), 
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel] .

(111) 349212 (220) 2021 08 23 (210) 533009
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) InFRaX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bojszowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X InFRaX
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 
29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 37 Budowa dróg, Budowa fundamentów dróg, Rozbie-
ranie dróg, Konserwacja dróg, Uszczelnianie dróg, Układanie na-
wierzchni drogowych, Usługi budowlane, Budowa utwardzanych 
miejsc parkingowych, Budowa autostrad, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Usługi w  zakresie instalacji 
elektrycznych, Wynajem narzędzi ręcznych i  narzędzi z  napędem 
elektrycznym, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, In-
stalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i  klimatyzacja), Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo-
wych i wodociągowych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem 
maszyn, narzędzi i  urządzeń do  użytku w  budowie budynków, Bu-
dowa bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, 
Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości przemysłowych, 
39 Transport towarów, Usługi w zakresie transportu towarów .

(111) 349213 (220) 2021 08 23 (210) 532995
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) WICheR KRZysZTOF, Trzcianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) deckle
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, 25 Odzież, Obu-
wie, nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 De-
skorolki [sprzęt rekreacyjny], Deskorolki, Podwozia do  deskorolek, 
artykuły i sprzęt sportowy .

(111) 349214 (220) 2021 08 20 (210) 532942
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) Kassa JanUsZ, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nIKOs bags
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Worki do odkurzaczy .

(111) 349215 (220) 2021 08 20 (210) 532934
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) VMP gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMenTI per me
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Piżamy, spodnie do piżamy, 
Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Piżamy [tylko z try-
kotu], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy pola-
rowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Dzianina [odzież], Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczę-
ściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony 
[odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, 
Koszule, Koszule codzienne, Koszule z  długimi rękawami, Koszule 
z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krót-
kimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Leggin-
sy, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież męska, 
Odzież sportowa, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z  kaptu-
rem, spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie od dresu, szorty 
[odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Topy [odzież] .

(111) 349216 (220) 2021 08 20 (210) 532932
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) aDaMsKI KaROL, Murowaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) active Med
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(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 02 .01 .23, 02 .01 .30, 26 .11 .08, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wózkami 
dla inwalidów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami dla 
inwalidów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami or-
topedycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
ortopedycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami ortopedycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami ortopedycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z ortopedycznymi protezami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ortopedycznymi protezami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym .

(111) 349217 (220) 2021 08 20 (210) 532923
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) DanILCZUK MaRCIn, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan & Pani Fit
(540) 

(531) 02 .07 .02, 02 .07 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Usługi sportowe .

(111) 349218 (220) 2021 08 20 (210) 532921
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) sILOg DysTRyBUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOK at me MagaZyn FRyZJeRsKO-KOsMeTyCZny
(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 349219 (220) 2021 08 20 (210) 532920
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BRODnICKI eRyK, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaB CenTRUM aUDyTU BeZPIeCZeŃsTWa

(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 16 .03 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, Usługi doradcze doty-
czące zatrudnienia, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usłu-
gi doradcze w zakresie ochrony sygnalistów (whistleblowing), audyt 
BhP, 41 nauczanie i  szkolenia, szkolenia w  zakresie elektronicznego 
przetwarzania danych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe związane 
z BhP, szkolenia w zakresie ochrony sygnalistów (whistleblowing) .

(111) 349220 (220) 2021 07 16 (210) 531678
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) aLFa OsIeDLa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aLFa PaRK
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 05 .01 .05, 05 .01 .16
(510), (511) 35 Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlo-
wych i  reklamowych, Reklama, Dystrybucja i  rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Pokazy towarów, Prezentacje 
towarów i  usług, 36 agencje nieruchomości, Usługi sprzedaży nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania majątkiem i  nierucho-
mościami, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, In-
formacje finansowe i  ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
37 Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budowa bu-
dynków mieszkalnych i  komercyjnych, Wznoszenie budynków i  in-
nych konstrukcji, Budowa dróg, Informacja i doradztwo budowlane, 
Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, na-
prawy budynków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Instalowa-
nie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentyla-
cja i klimatyzacja), Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Budowa i naprawa insta-
lacji wodociągowych, sanitarnych i gazowych, Rozbiórka budynków, 
Izolowanie budynków, nadzór budowlany, Remont nieruchomości, 
Remontowanie budynków, sprzątanie budynków oraz powierzch-
ni wokół budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi oraz projektami renowacji bu-
dynków, 42 Usługi w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, 
Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania budynków ko-
mercyjnych, Dostarczanie informacji w  dziedzinie projektowania 
architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, Projek-
towanie budowlane, Badania techniczne, Badania w dziedzinie bu-



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 45

downictwa, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
Pomiary lub badania geologiczne, Projektowanie techniczne i  do-
radztwo, 44 Usługi w zakresie architektury krajobrazu .

(111) 349221 (220) 2021 08 16 (210) 532747
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) CaPs aPPs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CyberCap
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 elektroniczne zabawki wielofunk-
cyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane zabawki elektro-
niczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki zdalnie sterowane .

(111) 349222 (220) 2021 08 05 (210) 532393
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eKIPa hOLDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOM ekipa XL LODy sORBeTOWe CyTRynOWe W POLeWIe 
O sMaKU gUMy BaLOnOWeJ Z CUKReM sTRZeLaJĄCyM
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, jasnożółty, żółty, jasnozielony, 
ciemnozielony, fioletowy, ciemnofioletowy, różowy, 
ciemnoróżowy, jasnobrązowy, czarny, biały, turkusowy
(531) 04 .05 .01, 08 .01 .18, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wielosmakowe, 
Lody z owocami, sorbety [wodne lody], Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Lody owocowe w postaci batonów, Lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody spożywcze, Batony 
lodowe, Desery lodowe, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, sorbety 
[lody], Wyroby lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami .

(111) 349223 (220) 2021 08 05 (210) 532396
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eKIPa hOLDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOM ekipa XL LODy sORBeTOWe TRUsKaWKOWe 
W POLeWIe O sMaKU gUMy BaLOnOWeJ Z CUKReM 
sTRZeLaJĄCyM
(540) 

(591) czerwony, jasnoczerwony, różowy, ciemnoróżowy, niebieski, 
żółty, jasnożółty, czarny, biały, fioletowy, jasnobrązowy
(531) 04 .05 .01, 08 .01 .18, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wielosmakowe, 
Lody z owocami, sorbety [wodne lody], Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Lody owocowe w postaci batonów, Lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody spożywcze, Batony 
lodowe, Desery lodowe, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, sorbety 
[lody], Wyroby lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami .

(111) 349224 (220) 2021 08 02 (210) 532329
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) K .J . FaBRICs BeLLanDI POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIL & BLÖhM heIZTeChnIK

(540) 

(591) zielony, szary
(531) 27 .05 .01, 24 .17 .25, 01 .15 .05, 26 .05 .01, 26 .05 .16, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, Ogrzewanie 
Podłogowe, elektryczne ogrzewanie Towarzyszące, Pompy ciepła .

(111) 349225 (220) 2021 08 02 (210) 532330
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) K .J . FaBRICs BeLLanDI POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIL & BLÖhM heIZTeChnIK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 01 .15 .05, 26 .05 .01, 26 .05 .16, 26 .13 .01, 26 .13 .99
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, Ogrzewanie 
podłogowe, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, Pompy ciepła .

(111) 349226 (220) 2021 08 02 (210) 532331
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) K .J . FaBRICs BeLLanDI POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kril & Blöhm
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, Ogrzewanie 
podłogowe, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, Pompy ciepła .

(111) 349227 (220) 2021 08 02 (210) 532332
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) enRICh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKIPa hVaC
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06, 26 .13 .25, 01 .15 .05
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów hVaC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Odnawianie instalacji klima-
tyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia 
sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi wykonawców w zakresie instalacji 
klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi doradcze zwią-
zane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania i  chłodzenia, Instalacja 
urządzeń klimatyzacyjnych .

(111) 349228 (220) 2021 08 04 (210) 532384
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KOssOWsKI ROCh, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wawarzywa



46 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 12/2022

(540) 

(591) zielony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .09 .01
(510), (511) 16 Plakaty, torby, torebki i opakowania z papieru i  two-
rzyw sztucznych, 31 Świeże warzywa i owoce, 35 Pośrednictwo han-
dlowe, serwisy internetowe i usługi reklamowe, 39 Transport i dys-
trybucja owoców i warzyw .

(111) 349229 (220) 2021 08 06 (210) 532491
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) ŻURaWIK RaFał MagIa KasZMIRU, Brzezia łąka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MagIa KasZMIRU RaFał ŻURaWIK
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i  dziecięca, Odzież 
kaszmirowa, Odzież jedwabna, Odzież wełniana, Czapki wełniane, 
akcesoria na szyję, apaszki, Bielizna, Bielizna osobista i nocna, Bleze-
ry, Bluzki, szale, Kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, swetry, szaliki, 
Rękawiczki [odzież], Czapki jako nakrycia głowy, Marynarki od  gar-
niturów, spodnie, sukienki damskie, spódnice, skarpetki wełniane, 
Pulowery, Rajstopy, Wełniane rajstopy, Legginsy, Kurtki, Płaszcze, 
Okrycia wierzchnie [odzież], 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w zakresie następujących towarów: odzież, odzież męska, damska 
i  dziecięca, odzież kaszmirowa, odzież jedwabna, odzież wełniana, 
czapki wełniane, akcesoria na szyję, apaszki, bielizna, bielizna osobista 
i nocna, blezery, bluzki, szale, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, swe-
try, szaliki, rękawiczki [odzież], czapki jako nakrycia głowy, marynarki 
od garniturów, spodnie, sukienki damskie, spódnice, skarpetki wełnia-
ne, pulowery, rajstopy, wełniane rajstopy, legginsy, kurtki, płaszcze, 
okrycia wierzchnie [odzież], torebki, portmonetki i portfele, torby .

(111) 349230 (220) 2021 08 06 (210) 532492
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) ZaWIeRUCha WOJCIeCh JOKeR DeTaILIng, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JOKeR DeTaILIng
(510), (511) 37 Usługi w  zakresie odnawiania samochodów, Usługi 
tuningu pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi myjni po-
jazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi infor-
macyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Pole-
rowanie samochodów, Polerowanie pojazdów, naprawy i konserwa-
cja samochodów, naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych 
i  ich  części, Mycie pojazdów, Montaż [instalowanie] części do  pojaz-
dów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do  pojazdów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Malowanie samochodów, Malowanie po-
jazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Kompleksowe czyszczenie 
pojazdów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Instalacja czę-
ści zamiennych do pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojaz-
dów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czysz-
czenie i mycie samochodów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, 
Czyszczenie samochodów, Odnawianie pojazdów, Usługi warsztatów 
samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, naprawa karose-
rii samochodowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją samochodów, naprawy lub konserwacja samochodów, 
Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, naprawa i konserwa-
cja motocykli, Obsługa i naprawa samochodów .

(111) 349231 (220) 2021 08 09 (210) 532543
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) naTURe naTIVe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kolno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature native

(540) 

(531) 05 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Maści [nielecznicze], Preparaty do  prania, Proszki 
do  prania, Mydła do  prania, Dodatki do  prania, Płyny do  prania, 
Środki ochronne do prania, Preparaty do prania chemicznego, Kulki 
do  prania z  detergentem, Preparaty do  prania przyciągające brud, 
Preparaty do prania przyciągające barwniki, Olejki eteryczne jako za-
pachy do prania, Chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, 
Chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, Środki 
wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, Środki 
do  płukania do  prania, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Kosme-
tyki naturalne, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy nielecz-
nicze, Kremy nawilżające, Kremy odżywcze, Kremy oczyszczające, 
Kremy ochronne, Kremy ujędrniające skórę, Kremy do  rozjaśniania 
skóry, nielecznicze kremy do  skóry, Kremy do  skóry [nielecznicze], 
Kremy wybielające do skóry, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla ko-
biet, Płyny do  przemywania pochwy do  higieny intymnej lub dez-
odoryzacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
cych [przybory toaletowe], 5 Maści lecznicze, Maści przeciwzapalne, 
homeopatyczne maści przeciwzapalne, Maści o właściwościach lecz-
niczych, Uniwersalne lecznicze maści mentolowe, Maści lecznicze 
do stosowania na skórę, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Kremy 
farmaceutyczne, Kremy uśmierzające ból, Lecznicze kremy ochron-
ne, Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy dla dzieci [leczni-
cze], Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze do ochro-
ny skóry, antybakteryjne środki do mycia rąk, Balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Detergenty 
do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Odświe-
żacze do ubrań i tkanin, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Pre-
paraty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Środki dezynfekcyjne 
do  celów higienicznych, Intymne preparaty nawilżające, 35 Usługi 
handlu hurtowego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych przez sklepy onli-
ne, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych 
online, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
online w  Internecie, Dostarczanie informacji gospodarczych i  han-
dlowych online .

(111) 349232 (220) 2021 08 13 (210) 532725
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) sQUaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJa WIna
(540) 

(531) 04 .01 .01, 04 .01 .02, 11 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 33 alkohole destylowane, alkohole wysokoprocentowe 
(napoje), napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wina, Wymieszane 
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napoje alkoholowe, 40 Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Produkcja wina na  rzecz osób trzecich, Usługi destylacji alkoholu, 
43 Bary, Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem fur-
gonetek, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Puby, serwowanie jedzenia 
i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, Usługi ogródków 
piwnych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi do-
radców w  zakresie win, Usługi koktajlbarów, Usługi w  zakresie do-
starczania napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi zaopatrzenia w napoje, Winiarnie .

(111) 349233 (220) 2021 08 13 (210) 532737
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) DOMaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMaR
(540) 

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Złącza do  przewodów elektrycznych, łączniki elek-
tryczne, Instalacje elektryczne .

(111) 349234 (220) 2019 04 18 K (210) 532761
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) Khazaal Industries, Conakry (gn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eneR’gIn
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, szary
(531) 26 .11 .01, 26 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe 
do uzupełniania energii, Piwo, Woda mineralna [napoje], Woda ga-
zowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, syropy 
do  wyrobu napojów, Preparaty do  produkcji napojów, 33 napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Wymieszane napoje alkoholowe, 
gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 349235 (220) 2021 08 16 (210) 532770
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) MaZURsKa ManUFaKTURa sPÓłKa aKCyJna,  
szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wielkopolanin
(510), (511) 32 Piwo .

(111) 349236 (220) 2021 08 16 (210) 532772
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) MaZURsKa ManUFaKTURa sPÓłKa aKCyJna,  
szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Parowy haberbusch & schiele
(510), (511) 32 Piwo .

(111) 349237 (220) 2021 08 05 (210) 532388
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) eKIPa hOLDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)

(540) (znak słowny)
(540) ZesZyTy eKIPa
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z artykułami papierniczymi .

(111) 349238 (220) 2021 08 02 (210) 532222
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) sKRZyŃsKI RaFał ZOVe, Chechło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOVe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, Obu-
wie, nakrycia głowy, Bielizna, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, administrowanie sprzedażą, Informacje na  temat 
sprzedaży produktów, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż to-
warów i usług, Promocja sprzedaży, Przeprowadzanie sprzedaży au-
kcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z  torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-li-
ne w  zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w  celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, Usługi 
w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  za-
kresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Zarządzanie sprze-
dażą i  bazą klientów, Promocja, reklama i  marketing stron interne-
towych on-line, Reklama i  marketing, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, handel (Zarządzanie w zakresie 
zamówień w-), Fakturowanie, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla 
celów reklamowych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów 
i  zakupów domowych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa w  sklepach 
stacjonarnych i przez Internet: odzieży, obuwia, biżuterii, akcesoriów 
odzieżowych i skórzanych, torebek, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  sklepach stacjonarnych i  przez 
Internet: komputerów, sprzętu komputerowego, komponentów 
i  części do  komputerów, urządzeń i  nośników do  przechowywania 
danych, sprzętu i akcesoriów do przetwarzania danych (elektryczne 
i  mechaniczne), Urządzeń audiowizualnych, urządzeń audio i  od-
biorników radiowych, urządzeń do  wyświetlania, urządzeń i  sprzę-
tu elektronicznego, Urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, 
lokalizacyjnych, do  namierzania celu i  kartograficzne, mierzących, 
kontrolujących, Oprogramowania, sterowników, 42 aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów kompu-
terowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Insta-
lacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Projektowanie i  opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opraco-
wywanie systemów komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi w  zakresie ochrony antywiru-
sowej komputerów, Wypożyczanie sprzętu i  urządzeń komputero-
wych, Doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie technologii 
informacyjnych .
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(111) 349239 (220) 2021 08 09 (210) 532514
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) WasIeLeWsKI PaWeł PaWeł aLeX, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wrapping studio
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 37 
Usługi tuningu pojazdów .

(111) 349240 (220) 2021 07 28 (210) 532103
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) BRITIsh aMeRICan TOBaCCO (BRanDs) LIMITeD,  
Londyn (gB)
(540) (znak słowny)
(540) neO CLUB CLICK
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nic do  celów medycznych), Wszystkie do  pod-
grzewania, a nie do spalania, artykuły dla palaczy, Urządzenia elek-
troniczne i ich części do podgrzewania tytoniu .

(111) 349241 (220) 2021 07 28 (210) 532107
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) JZO sPÓłKa aKCyJna, Jelenia góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aura Max UV
(510), (511) 9 soczewki optyczne okularowe .

(111) 349242 (220) 2021 07 28 (210) 532108
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) saLes gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa sg Razem możemy więcej!
(540) 

(591) nibieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .11, 26 .01 .16, 20 .05 .07, 
26 .04 .02, 26 .04 .09
(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe] .

(111) 349243 (220) 2021 07 27 (210) 532109
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) FInUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fin UP
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .11
(510), (511) 36 Działalność finansowa .

(111) 349244 (220) 2020 09 11 (210) 518225
(151) 2021 02 04 (441) 2020 10 19
(732) FRey KaTaRZyna 3 sIOsTRy, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 3 siostry
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie 
herbaty, kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby cze-

koladowe, chleb, bajgle, naleśniki, biszkopty, ciasta, torty, ciastka, 
ciasteczka, wyroby cukiernicze i  słodycze, kanapki, przekąski skła-
dające się z  produktów zbożowych, babeczki typu muffin, muesli, 
płatki śniadaniowe, owsianka, tortilla, bezy, tarty (słodkie lub słone), 
43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, 
informowanie i  porady w  zakresie przygotowywania posiłków, ka-
feterie i  kawiarnie, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem (catering), usługi restauracji samoobsłu-
gowych, stołówki, bary, restauracje, bistro, restauracje sprzedające 
posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych .

(111) 349245 (220) 2021 02 11 (210) 524466
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) MyWhoosh Technology services LLC, abu Dhabi (ae)
(540) (znak słowny)
(540) MyWhOOsh
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie gier 
wideo on-line, Organizacja, zarządzanie i  prowadzanie turniejów 
sportowych i turniejów gier wideo, Udostępnianie systemu interne-
towego i portalu on-line dla klientów w celu uczestniczenia w grach 
on-line, zarządzania i i koordynowania turniejów i rozgrywek lig gier 
komputerowych do celów rekreacyjnego grania w gry komputerowe .

(111) 349246 (220) 2021 02 10 (210) 524497
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) BORZyCh PaTRyK, samostrzel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patryk hilton
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 06 .01 .02, 06 .01 .04, 06 .03 .01, 06 .03 .05, 01 .03 .01, 01 .03 .06, 
01 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi reklamowe w  zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakre-
sie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, 42 Projektowanie dodatków odzieżowych, Projekto-
wanie na  rzecz osób trzecich w  dziedzinie odzieży, Projektowanie 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie produktów na zamó-
wienie klienta .

(111) 349247 (220) 2021 07 28 (210) 532104
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) IDeOLO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDeOLO esTD 2020 PIZZa
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 
11 .01 .01, 11 .01 .03, 11 .01 .04, 27 .07 .01
(510), (511) 43 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne .

(111) 349248 (220) 2021 08 09 (210) 532549
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) MeRZ MaTeUsZ aKOMa, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akoma InFORMaTyKa W MeDyCynIe
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w  odniesieniu do  sprzę-
tu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w  odnie-
sieniu do oprogramowania komputerowego, w szczególności opro-
gramowania medycznego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, w szczególności oprogramo-
wania medycznego, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dzie-
dzinie służby zdrowia, Usługi w  zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na rzecz szpitali, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pośrednic-
two w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, Orga-
nizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej, Usługi administrowania działalności gospodarczej 
w  dziedzinie opieki zdrowotnej, Zarządzanie kosztami medyczny-
mi, automatyczne przetwarzanie danych medycznych, Zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie planami doty-
czącymi przedpłaconej opieki medycznej, Prowadzenie osobistych 
rejestrów i akt historii medycznej, Usługi agencji pracy na rzecz per-
sonelu medycznego, Zarządzanie klinikami medycznymi na  rzecz 
osób trzecich, 41 szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, 
szkolenia komputerowe, szkolenia w  zakresie oprogramowania 
medycznego, szkolenia w  zakresie obsługi systemów oprogramo-
wania medycznego, szkolenia w zakresie realizacji kontraktów z na-
rodowym Funduszem Zdrowia, 42 audyt jakości, Usługi w zakresie 
zabezpieczania danych, Doradztwo w  dziedzinie oprogramowania 
zabezpieczającego, administracja serwerów, aktualizacja i  konser-
wacja oprogramowania i programów komputerowych dla placówek 
medycznych, Przechowywanie dokumentacji medycznej w  posta-
ci elektronicznej, aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Kon-
figuracja systemów i  sieci komputerowych, Doradztwo w  zakresie 
bezpieczeństwa komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, analizowanie za-
grożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego w  zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego i  zapobiegania zagrożeniom kompute-
rowym, Monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 

Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
Instalacja, utrzymanie, naprawa i  serwis medycznego oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją 
i  konserwacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, kon-
serwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja 
i  konserwacja oprogramowania baz danych, Konwersja danych lub 
dokumentów na  formę elektroniczną, Usługi migracji danych, Od-
budowa baz danych na rzecz innych, Usługi w zakresie aktualizacji 
baz danych oprogramowań, Doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania ba-
zami danych, Poradnictwo informatyczne, Usługi elektronicznego 
przechowywania danych w  celu archiwizacji baz danych, obrazów 
i  innych danych elektronicznych, Tworzenie kopii zapasowych da-
nych elektronicznych .

(111) 349249 (220) 2021 08 18 (210) 533000
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) KRUK aDaM MeBseT, Tomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeBseT
(510), (511) 20 stanowiska pracy [meble], Meble do  salonu, Półki 
ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Meble do przebieralni, Meble 
dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodowe drewniane, Meble 
do  przechowywania, Meble biurowe metalowe, Meble zawierające 
łóżka, szafki metalowe [meble], Półki niemetalowe [meble], Meble, 
narożniki [meble], Barki [meble], Meble kuchenne, Meble drewniane, 
Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sklepowe, Zewnętrzne 
meble, Półki [meble], altany [meble], Kontuary [meble], Lustra [me-
ble], Komody [meble], Meble domowe, Meble tapicerowane, Meble 
sypialne, Meble łączone, Kredensy [meble], skrzynie [meble], stoły 
[meble], Pufy [meble], Meble komputerowe, szafy [meble], Konsole 
[meble], Meble wypoczynkowe, szafki [meble], Meble wielofunk-
cyjne, gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe, Zagłówki 
[meble], Regały [meble], siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble 
ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe, Meble metalowe, Meble 
z  listewek, Ściany działowe [meble], Ruchome podstawy [meble], 
Meble modułowe [kombinowane], Meble do oranżerii, Lady robocze 
[meble], Blaty kuchenne [meble], Barki przenośne [meble], sprzęt 
biurowy [meble], Meble do wnętrz, Meble ogrodowe [patio], Biurka 
modułowe [meble], Regały drewniane [meble], Rozkładane meble 
z  obiciem, Półki do  przechowywania [meble], elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Rucho-
me przesłony (ekrany) [meble], niemetalowe półki ścienne [meble], 
Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne do zabudowy, Meble 
kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Półki z  metalu [meble], Ścianki działo-
we niemetalowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, segmenty 
do przechowywania [meble], segmenty półek drewnianych [meble], 
stoliki pod umywalkę [meble], stojaki na ręczniki [meble], Meble do-
mowe wykonane z drewna, Drewniane półki i stojaki [meble], Meble 
na  miarę (do  zabudowy), Meble wykonane z  tworzyw sztucznych, 
Meble ogrodowe wykonane z  drewna, Meble wykonane z  substy-
tutów drewna, Meble sypialniane na  miarę (do  zabudowy), Meble 
przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw sztucznych 
do łazienek, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] 
i haczyki na ubrania, Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, stoły, sto-
liki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogrodowe z tworzyw 
sztucznych, łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy do łóżek, szafy, szaf-
ki, Drzwi do szaf, garderoby, Biurka, Regały, Komody, Blaty na szafki, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z meblami .

(111) 349250 (220) 2021 08 25 (210) 533165
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) eDIsOn sChOOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eD Is On
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(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, arkusze z  nutami w  formie 
drukowanej, artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, Bloki [arty-
kuły papiernicze], Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
nia żywności, Czasopisma [periodyki], etui na identyfikatory [artyku-
ły biurowe], etykiety z  papieru lub kartonu, Formularze [blankiety, 
druki], Fotografie [wydrukowane], gazety, gumki do ścierania, Iden-
tyfikatory, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Ka-
setki na biurko na materiały biurowe, Karty pocztowe, Koperty, Kre-
da do pisania, Książki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem aparatów), notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia, Ochronne okład-
ki na książki, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Ołówki, Ołów-
ki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę 
do  przytrzymywania przyborów do  pisania, Pantografy [przyrządy 
kreślarskie], Papier, Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, 
Periodyki [czasopisma], Pieczątki z adresem, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze  stali, Plany, Płytki adresowe 
do  adresarek, Podkładki na  biurko, Podkładki do  pisania z  klipsem, 
Podpórki do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów 
i ołówków, Pojemniki na ołówki, Przybory do wycierania tablic do pi-
sania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do  rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka na  pióra, 
Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, 
Reprodukcje graficzne, Rysunki, segregatory na luźne kartki, serwet-
ki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty na dokumenty, stemple do pieczętowania, szyldy z papieru 
lub z  kartonu, Tablice ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, Teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki 
z  notatnikiem i  przyborami do  pisania [zestawy], Torby papierowe, 
Torebki do  pakowania [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw 
sztucznych, Transparenty z  papieru, Usuwalne znaczki (stemple), 
Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki do książek, Zakładki do stron, 
Zakreślacze, Zeszyty do  pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, 
25 Odzież, Mundury, Mundurki szkolne, garnitury, Berety, Bandany 
na  szyję, Chustki na  głowę, Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakry-
cia głowy], Fartuchy [odzież], getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
Kamizelki, Kimona do karate, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki, Kombinezony, Odzież 
gimnastyczna, spódnice, swetry, szaliki, Wyprawki dziecięce, 41 
Usługi szkół [edukacja], Przedszkola, Usługi przedszkoli, nauczanie 
przedszkolne, edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, nauczanie w szkołach podstawowych, na-
uczanie w szkołach średnich, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Zapewnianie opieki przed szkołą, szkolenia nauczycieli, Budowanie 
zespołu [edukacja], Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacyjne usługi 
doradcze, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie 
i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], sprawdziany edukacyjne, Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, nauczanie indywidualne, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 

nauka gimnastyki, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fi-
zyczne], Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem i  publiko-
wanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i  cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), szkoły z internatem, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie  do  pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi kaligrafii, 
Usługi trenerskie, Usługi w  zakresie obozów wakacyjnych (rozryw-
ka), Usługi w  zakresie opracowania graficznego, inne niż do  celów 
reklamowych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Fotografia, Informacja o edukacji, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Pisanie piosenek, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, 43 
Żłobki dla dzieci, Mobilne żłobki, Usługi w zakresie żłobków, Żłobki 
i ośrodki opieki dziennej, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Udziela-
nie informacji na temat usług żłobków, Placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi .
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(510), (511) 1 Środki chemiczne do użytku jako środki odstraszające 
poprzez swój zapach, Środki chemiczne do  użytku jako środki od-
straszające poprzez swój smak, Środki chemiczne do  stosowania 
w  ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z  wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, Środki chemiczne stosowane w  produkcji insektycy-
dów, Dodatki chemiczne do  środków owadobójczych, substancje 
chemiczne do  produkcji środków odstraszających owady, 5 spirale 
odstraszające komary, spraye przeciw owadom, Insektycydy, Insek-
tycydy do  użytku domowego, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], 
Środki owadobójcze, Środki odstraszające insekty, Środki odstrasza-
jące mole, Środki odstraszające owady, Środki odstraszające pasoży-
ty zewnętrzne, Środki odstraszające komary, Środki odstraszające dla 
zwierząt, Środki odstraszające insekty dla psów, Drzewo sandałowe 
do użytku jako preparat odstraszający owady, Drewno cedrowe jako 
środek odstraszający owady, Środki odstraszające komary do  na-
kładania na  skórę, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Opaski na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owa-
dy, Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające 
owady dla ludzi, Środki wabiące owady, Tabletki zawierające kam-
forę będące środkami odstraszającymi owady, Zawieszki odstrasza-
jące owady, Środki odstraszające robactwo do  użytku na  darni lub 
trawie, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owadobójcze we-
terynaryjne środki do  mycia, Środki do  mycia psów [insektycydy], 
Środki do  mycia zwierząt [insektycydy], Produkty do  zwalczania 
komarów do nakładania na moskitiery, 21 Rozpylacze środków od-
straszających komary podłączane do gniazdka, elektryczne pułapki 
na owady, nieelektryczne pułapki na owady, elektryczne urządzenia 
do wabienia i zabijania owadów, łapki na insekty, Pułapki na robac-
two, 35 Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
online w  Internecie, Udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i  usługi osób trzecich prowadzących 
handel online w  Internecie, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promo-
wanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję materiałów drukowanych i  konkursy promocyjne, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Udzie-



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 51

lanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi reklamo-
we w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wy-
robów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ar-
tykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla lu-
dzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami toaletowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami we-
terynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przybo-
rami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Publikowa-
nie materiałów reklamowych online, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro-
niczne sieci komunikacyjne, Reklama towarów i usług sprzedawców 
online za  pośrednictwem przewodnika online do  przeszukiwania, 
Reklamy online, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za po-
mocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Usługi aukcji online dla 
osób trzecich, Usługi aukcyjne online, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosme-
tycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi w zakresie zamówień online .
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(510), (511) 35 Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Rekla-
ma online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w  Inter-
necie dla osób trzecich, Reklama za  pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, 
Usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowa-

nie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie oceny 
marki, Testowanie marki, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketin-
gu, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi w  zakresie promocji, Usługi w  zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Wsparcie w dziedzi-
nie promocji biznesu, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promo-
cji na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące do-
stępności towarów, Pokazy mody w  celach handlowych, Organizo-
wanie pokazów mody w celach handlowych, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Pokazy mody w celach promocyjnych 
[Organizacja-], Organizacja pokazów mody do celów promocji sprze-
daży, Promowanie sprzedaży artykułów mody za  pośrednictwem 
artykułów promocyjnych w  czasopismach, Usługi prezentowania 
produktów na  wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Usługi zwią-
zane z publiczną prezentacją produktów, Udostępnianie informacji 
o  produktach konsumenckich, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i  komunikacyjne, Promowanie towarów i  usług 
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Pokazy 
towarów, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów 
do celów promocyjnych, Prezentacje towarów i usług, Prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi w za-
kresie organizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w  za-
kresie pokazów towarów, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Udziela-
nie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Rozpowszechnianie reklam 
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Interne-
cie, Rozpowszechnianie reklam za  pośrednictwem internetowych 
sieci komunikacyjnych, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji 
internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowa-
nie i przeprowadzanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Prowadzenie au-
kcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie 
interaktywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji online dla osób trze-
cich, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wysta-
wiają produkty na aukcję, a  licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
45 Informacje w zakresie mody, Udostępnianie informacji o modzie, 
Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody .
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(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, czarny, granatowy, 
niebieski, różowy
(531) 27 .01 .01, 24 .17 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  for-
macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CO, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, Inte-
raktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, Urządzenia do  na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i  zapisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej:elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne 
i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode-
rem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygna-
łu zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i  interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), 
Programy komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów za  pośrednic-
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy kom-
puterowe do  obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do  zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj-
ne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obra-
zów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektro-
nicznym, aparaty telefoniczne, Monitory, komputery i  urządzenia 
towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewi-
zyjnego i  radiowego w  systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro-
wym, 35 Usługi w zakresie reklamy, Organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w za-
kresie dystrybucji i  doręczania prospektów i  próbek reklamowych, 
organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi ba-
dania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie 
informacji w  sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie 
i  przekazywanie informacji o  działalności gospodarczej, Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz 
sklepu internetowego, usługi sprzedaży, Programów telewizyjnych, 
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i  filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośni-
ków obrazu i  dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier 
komputerowych, urządzeń do  nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara-
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo-
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo-
wego i  satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i  radiowych, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem 

sygnału, Urządzeń do  odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierających zestaw do  odbioru telewizji, zestawów aparaturowych 
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi-
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, 
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go-
spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do-
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży 
niżej wymienionych towarów z  naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym:apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry . bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, 
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane 
na  długopisy, etui skórzane na  wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i mę-
ska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulato-
ry, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, no-
tesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na  napoje, organizery, otwieracze do  butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, pa-
rea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki 
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po-
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz-
ki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki 
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki . 
wody perfumowane i  perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze  szkła 
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usłu-
gi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i  roz-
powszechnianie informacji:Usługi emisji sygnału radiowego i telewi-
zyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i  sportowych oraz audycji z  interaktywnym udziałem wi-
dzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwię-
ku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
niania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycz-
nych-Internetu, Usługi komunikacyjne za  pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, Usługi 
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z  możliwością wykorzystania przesyłania informacji od  abonenta 
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przeka-
zywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne prze-
znaczone do  obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z Klientem, Usługi przekazu telewizyjne-
go łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inte-
ligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagry-
wane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wy-
najem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organi-
zacja i  przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie 
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostar-
czanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nada-
wania sygnału telewizyjnego i  radiowego, odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cy-
frowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci Lan-przesy-
łanie danych z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do  Internetu za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
Usługi udostępniania dostępu do  krajowych i  międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: or-
ganizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra-
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
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Dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-Iine i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Do-
starczanie informacji o  rozrywce, edukacji programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego za-
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z  preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od-
biorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez In-
ternet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organi-
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for-
mie elektronicznej udostępnianie ich  w  sieci internetowej, Usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe do-
tyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie eksper-
tyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, 
Prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-
-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), hosting i  administracja serwerów internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera-
cyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych .

(111) 349254 (220) 2021 09 01 (210) 533495
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) DeThLOFF WIKTORIa POLMeDIVa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DeThLOFF
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie reklamy, organizacja i  prowadze-
nie kampanii reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, 
usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej następujących towarów, 
Odzież, obuwie, kosmetyki, narzędzia, przyrządy i  przybory denty-
styczne, urządzenia medyczne i  kosmetyczne, urządzenia do  dia-
gnostyki, badania i  kontroli, szczoteczki do  zębów, pasty, proszki 
i płyny do zębów, środki i preparaty do higieny jamy ustnej, prepara-
ty i artykuły dentystyczne, środki i detergenty bakteriobójcze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy-
staw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie Informacji w sprawach 
działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i  przekazywanie informa-
cji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia w dzie-
dzinie medycyny i stomatologii, szkolenie w zakresie zdrowia i wel-
lness, Usługi fitness klubów, usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, 
Treningi zdrowotne i  treningi fitness, Usługi edukacji zdrowotnej 
i  kształcenia praktycznego, Usługi organizacji wykładów, semina-
riów, sympozjów, spotkań tematycznych, konferencji i  konsultacji 
w  zakresie medycyny, a  zwłaszcza stomatologii, promocji zdrowia 
i  zdrowego stylu życia, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja i wy-
dawanie prac naukowych związanych z  technologią medyczną, 
Wydawanie biuletynów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publi-
kacja prac naukowych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja elektronicz-
na on-line periodyków i  książek, elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządza-
nia, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 43 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi hoteli i moteli, Usługi rezerwacji 
hoteli świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi informacji, 
doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Świadczenie usług rezerwacji 

pokojów oraz rezerwacji hoteli, 44 Chirurgia, Dopasowywanie pro-
tez, Doradztwo związane ze  stomatologią, Konsultacje dentystycz-
ne, Pomoc stomatologiczna, Prowadzenie placówek medycznych, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy 
chorób, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udziela-
nia informacji na temat stomatologii, Doradztwo związane ze stoma-
tologią, Świadczenie pomocy medycznej, Udostępnianie informacji 
medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji 
na  temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące 
przyrządów stomatologicznych, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania 
zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, 
Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, Usługi sPa, Usługi 
sPa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdro-
wiska [sPa], Fizjoterapia, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medycznej], Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Usługi doradcze związane z pra-
wami konsumenta [doradztwo prawne] .

(111) 349255 (220) 2021 09 07 (210) 533645
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) aDaMCZyK PIOTR PITOsZ, Otrębusy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PI-TeC
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .15, 24 .17 .01, 26 .11 .01, 
26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 7 akcesoria [przystawki] do  głowic do  narzędzi elek-
trycznych, elektryczne narzędzia ogrodnicze, Kultywatory [narzędzia 
do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], Mechaniczne i pneuma-
tyczne narzędzia do  podnoszenia, narzędzia [części maszyn], elek-
tryczne kosiarki do trawy, Kosiarki spalinowe .

(111) 349256 (220) 2021 09 09 (210) 533727
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) MRÓZ JaROsłaW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La sTORIa
(510), (511) 30 Kawa, Kapsułki z kawą, Kawa aromatyzowana, Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów .

(111) 349257 (220) 2021 09 17 (210) 534075
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) nOVUM DIReCTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBDKIng
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 24 .09 .03, 24 .09 .05, 24 .09 .10, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze .
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(111) 349258 (220) 2021 09 23 (210) 534302
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) sICheLsKI MaRCIn MRs, Biały Dunajec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hK hOTeL KOPIenIeC
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .11 .11, 01 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne .

(111) 349259 (220) 2019 07 25 (210) 502705
(151) 2021 03 03 (441) 2020 04 20
(732) 4sZPaKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MyDLaRnIa CZTeRy sZPaKI
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, płyny do pielę-
gnacji włosów, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydło 
do  golenia, preparaty do  golenia, mydełka, mydła, mydła dezodo-
ryzujące, mydła dezynfekujące, mydła migdałowe, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, szampony dla zwierząt 
domowych, olejki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
barwniki do  celów kosmetycznych, pomady do  celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, olejki esencjonalne, esencje 
eteryczne, olejki toaletowe, dezodoranty do użytku osobistego [wy-
roby perfumeryjne], antyperspiranty [środki przeciwpotowe], pre-
paraty do demakijażu, pomadki do ust, preparaty do depilacji, pro-
dukty toaletowe, alkalia lotne [amoniak] stosowane jako detergent, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, preparaty do czyszczenia  .

(111) 349260 (220) 2019 07 25 (210) 502704
(151) 2021 03 03 (441) 2020 04 20
(732) 4sZPaKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyDLaRnIa CZTeRy sZPaKI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 03 .07 .16, 
03 .07 .21, 03 .07 .24, 05 .03 .20
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upięk-
szające, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, płyny do pielę-
gnacji włosów, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydło 
do  golenia, preparaty do  golenia, mydełka, mydła, mydła dezodo-

ryzujące, mydła dezynfekujące, mydła migdałowe, preparaty ko-
smetyczne do  pielęgnacji skóry, szampony, szampony dla zwierząt 
domowych, olejki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
barwniki do  celów kosmetycznych, pomady do  celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, olejki esencjonalne, esencje 
eteryczne, olejki toaletowe, dezodoranty do użytku osobistego [wy-
roby perfumeryjne], antyperspiranty [środki przeciwpotowe], pre-
paraty do demakijażu, pomadki do ust, preparaty do depilacji, pro-
dukty toaletowe, alkalia lotne [amoniak] stosowane jako detergent, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, preparaty do czyszczenia .

(111) 349261 (220) 2019 08 09 K (210) 523966
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) apto Payments, Inc ., san Francisco (Us)
(540) (znak słowny)
(540) aPTO
(510), (511) 9 Kodowane elektroniczne karty chipowe do użytku jako 
karty kredytowe, debetowe i przedpłacone, Kodowane karty inteli-
gentne z wbudowanymi transponderami i zawierające oprogramo-
wanie używane jako karty kredytowe, debetowe i  przedpłacone, 
Kodowane magnetycznie karty do  użytku jako karty kredytowe, 
debetowe i  przedpłacone, Platformy oprogramowania komputero-
wego do pobrania do administrowania markowymi programami kart 
kredytowych, debetowych i przedpłaconych oraz do przetwarzania 
płatności kartami kredytowymi, debetowymi i przedpłaconymi, Ze-
stawy do pobrania do tworzenia oprogramowania (sDK), 36 Usługi 
przetwarzania płatności w zakresie płatności kartami kredytowymi, 
debetowymi i  przedpłaconymi, 42 usługi dostawcy usług aplikacji 
obejmujących interfejs aplikacji do programowania (aPI) do admini-
strowania markowymi programami kart kredytowych, debetowych 
i przedpłaconych oraz do przetwarzania płatności kartami kredyto-
wymi, debetowymi i przedpłaconymi, Usługi oprogramowania jako 
usługi (saas) obejmujące oprogramowanie do  administrowania 
markowymi programami kart kredytowych, debetowych i przedpła-
conych oraz do przetwarzania płatności kartami kredytowymi, debe-
towymi i przedpłaconymi .

(111) 349262 (220) 2018 12 10 (210) 493618
(151) 2019 11 21 (441) 2019 06 24
(732) gMInny OŚRODeK KULTURy, siedlec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konkurs Muzyki Ludowej w  Kopanicy im . ks . edmunda 
Majkowskiego
(510), (511) 41 organizowanie festiwali .

(111) 349263 (220) 2021 07 27 (210) 532111
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) FInUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ OPIeKUn
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 10 .03 .04
(510), (511) 36 Działalność finansowa .

(111) 349264 (220) 2021 07 28 (210) 532112
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) eDUTeCh FUnD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduTech Fund
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .07 .21
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, admi-
nistrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza rynku, analiza 
danych biznesowych, analiza trendów biznesowych, analiza badań 
rynkowych, analizowanie reakcji konsumentów, analizy biznesowe 
rynków, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, audyt 
działalności gospodarczej, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, 
Badania biznesowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i kon-
sultacje biznesowe w  zakresie franchisingu, Doradztwo w  zakresie 
analizy biznesowej, Doradztwo w  zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo 
w  zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, Informacje i  opinie ekspertów dotyczące firm i  przed-
siębiorstw, Marketing finansowy, Marketing internetowy, Ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Pomoc przy prowadzenie franszyz, 36 analizy fi-
nansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo dotyczą-
ce inwestycji, Doradztwo dotyczące transakcji finansowych, Doradz-
two inwestycyjne, Doradztwo finansowe związane z  pożyczkami, 
Doradztwo finansowe związane z  usługami kredytowymi, emisja 
obligacji, Finansowanie pożyczek, Finansowanie przedsięwzięć biz-
nesowych, Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie 
Inwestycji, Finansowanie fuzji, Finansowe i inwestycyjne usługi kon-
sultacyjne, Inwestycje kapitałowe, Obrót papierami wartościowymi, 
Opracowania finansowe, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki z  porę-
czeniem, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, 
sporządzanie raportów i analiz finansowych, Inwestycje finansowe, 
Crowdfunding, Usługi finansowania, Zarządzanie finansami, sponso-
rowanie finansowe, 41 Budowanie zespołu [edukacja], Usługi szkół 
[edukacja], Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, Dostar-
czanie informacji dotyczących edukacji, edukacyjne usługi doradcze, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowadze-
nie konferencji na  temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowa-
dzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie tar-
gów edukacyjnych .

(111) 349265 (220) 2021 07 27 (210) 532113
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) FInUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sales energy
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 01 .13 .10, 01 .13 .15
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej .

(111) 349266 (220) 2021 07 28 (210) 532114
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) eMKa sPÓłKa aKCyJna, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ż
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .21, 26 .07 .03
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Oprogramowanie do  apli-
kacji Internetowych, Pliki multimedialne do  pobrania, 16 Czasopi-
sma, periodyki, 35 Udostępnianie przestrzeni reklamowej w  czaso-
pismach, gazetach i  magazynach, Reklama za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklamy 
korespondencyjne, Tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowa-
nych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi 
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo rejestrowanego znaku towarowego jako elementu reklamowo-
-ozdobnego: baloniki, bandanki, banery, bloczki, kartki samoprzylep-
ne, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
kalendarze, kubki, maskotki, materiały biurowe i  szkolne, pudełka, 
naklejki i  nalepki, notesy, ołówki, opakowania na  napoje, organize-
ry, otwieracze do butelek, parasole, parasolki, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i  szklanki, podkładki pod mysz, po-
krowce na telefony, portfele, postery, samochodowe osłony przeciw-
słoneczne, słodycze, termosy, torby i  torebki, t-shirty, wizytowniki, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, 38 Udostępnianie Internetu dla 
forum dyskusyjnych, Rozpowszechnianie programów i  informacji 
za  pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Prowadzenie 
serwerów i  portali internetowych, Umożliwianie dostępu do  stron 
serwisu za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, Transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, Przesyłanie informacji teksto-
wej i  obrazowej przy pomocy komputera, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, 39 Dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 41 Obsługa gier 
w systemie on-line, rozrywka, Usługi rozrywkowe dostarczane przez 
Internet, Publikowanie czasopism internetowych, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usługi publiko-
wania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, Losowanie nagród (loterie), 42 Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowa-
nie i udostępnianie zasobów serwerów w zakresie sieci komputero-
wej, Tworzenie i prowadzenie serwerów i portali internetowych .

(111) 349267 (220) 2021 07 28 (210) 532118
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) British american Tobacco (Brands) Limited, Londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo designed for glo Lounge Click MOMenT Range
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .01 .01, 26 .01 .12
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Wszystkie wyżej wy-
mienione towary do podgrzewania, a nie do spalania, artykuły dla pa-
laczy, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania tytoniu .

(111) 349268 (220) 2021 07 28 (210) 532120
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) InTeRhaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ih
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 37 Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i skle-
pów targowych, Budownictwo podwodne, Budownictwo portowe, 
Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Izolowanie budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi do-
radztwa budowlanego, 42 Projektowanie budowlane, Badania tech-
nologiczne, Badania w  dziedzinie budownictwa, Opracowywanie 
projektów technicznych .

(111) 349269 (220) 2021 07 29 (210) 532163
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) LU BI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lu-bi
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .07
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe .

(111) 349270 (220) 2021 07 29 (210) 532171
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) LIPInsKa sVITLana, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) svitlana Lipinska’s Consonance therapy
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie psychologii dla osób indywidu-
alnych i  grup, Badanie osobowości (usługi w  zakresie zdrowia psy-
chicznego), Konsultacje psychologiczne, Psychoterapia, Psychotera-
pia holistyczna, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, 
Usługi psychoterapeuty, Badania psychologiczne, Leczenie psycho-
logiczne .

(111) 349271 (220) 2021 07 30 (210) 532274
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) RÓsZCZKa MaRTa, nysa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muroy
(510), (511) 20 akcesoria do  przechowywania ubrań, Barki [meble], 
Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblioteczki [regały na książ-
ki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka moduło-
we [meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty 
kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na  szafki, Blaty na  szafki 
przeznaczone do  użytku ze  zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty 
robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, 
Drzwi do  mebli, Drzwi do  mebli wykonane z  materiałów niemeta-
lowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli wykona-
ne z  tworzyw sztucznych, Drzwi do  mebli ze  szkła, Drzwi do  szaf, 
Drzwi do  szafek, Drzwi przechylne metalowe [części mebli], Drzwi 
przechylne niemetalowe [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, 
Drzwi przesuwne do szaf, elementy dzielące przestrzeń [meble], nie-
metalowe elementy łączące do mebli, elementy meblowe, elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, 
Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele ergonomiczne z funkcją 
masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie, Fotele-leżanki do zabiegów 
kosmetycznych, Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane z od-
chylanym oparciem, Fotele rozkładane z  podnóżkiem, Fotele sako, 
Fotele wypoczynkowe, Fotele z  regulowanym oparciem i  podpar-
ciem dla nóg [meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty 
szuflad, gabloty szklane, garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, Ko-
mody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli do salonu, 
Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], 
Konstrukcje półek, nie  z  metalu [meble], Kontuary [meble], Kontu-
ary [stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy na  serwis do  po-
dawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka 
dla niemowląt, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła 
na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła sto-
łowe, Kufry [szafki], ławki, ławy [meble], łóżka futonowe [meble], 
łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra [srebrzone 
szkło], Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, Meble biuro-
we metalowe, Meble do  przebieralni, Meble do  przechowywania, 
Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysło-
wego, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, 
Meble komputerowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do  zabu-
dowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wy-
sokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble 
na miarę [do zabudowy], Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drew-
niane, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe wyko-
nane z drewna, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę [do za-
budowy], Meble sypialniane na  wymiar [do  zabudowy], Metalowe 
przegródki do półek [części mebli], niemetalowe części mebli, nie-
metalowe części półek, narożniki [meble], niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne [meble], 
nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, Podstawy stołów, Półka 
na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, Półki 
do  przechowywania lodu [meble], Półki do  przechowywania [me-
ble], Półki do sprzedaży w zestawach, Półki magazynowe, Półki [me-
ble], Półki metalowe, Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, 
Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe [re-
gały], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki z kra-
wędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych 
materiałów [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały do przechowy-
wania, Regały drewniane [meble], Regały [meble], Pufy [meble], Pufy 
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typu sako, Regały metalowe, Regały metalowe [stojaki z półkami], Re-
gały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały 
na  rośliny, Ścianki działowe do mebli, siedzenia, siedzenia [meble], 
sofy, sofy rozkładane, skrzynie, sofy rozsuwane, sofy ścienne, stoliki, 
stoliki do herbaty, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki noc-
ne, stoliki pod drukarki, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy 
kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki salonowe, stoły, sto-
ły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły kuchenne, stoły 
[meble], szafki do  sypialni, szafki na  buty, szafki na  płyty [meble], 
szafki na ubrania, szafki nocne, szafki ścienne, szafki pod zlewem, 
szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, szafy 
do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], Toaletki, Toaletki [meble], 
35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biurkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z blatami kuchen-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  garderobami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ławkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami na książki, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ramami do mebli, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pufami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rega-
łami do  przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sza-
fami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafkami z  lustrami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku biurkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  blatami kuchennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  blatami stołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drzwiami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  fotelami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  frontami 
do  szafek, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  garderobami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ramami 
do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stolikami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  pufami [meble], Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  regałami do  przechowywania, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku ze  stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafkami z lustrami .

(111) 349272 (220) 2021 08 02 (210) 532311
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) neXeLIT CZeCh s .R .O . sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ResPIRO sOLID ChOICe
(510), (511) 17 Folie izolacyjne, Folie metalowe izolacyjne, Folie z two-
rzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, Folie z tworzyw sztucznych 
do  izolacji elektronicznej, Wodoszczelne membrany izolacyjne, 
Membrany wodoodporne z gumy, Membrany wodoodporne wyko-
nane z polimerów, Tkaniny izolacyjne, Folia poliuretanowa do użyt-
ku jako izolacja budowlana, gruba folia polipropylenowa, inna niż 
do  pakowania, 19 Bitumowe membrany uszczelniające, Membrany 
dachowe z  PCV, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały bu-
dowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Powłoki [materiały bu-
dowlane], niemetalowe tkaniny stabilizujące do użytku w budownic-
twie, niemetalowe materiały stabilizujące [geotekstylne] do użytku 
w budownictwie  .

(111) 349273 (220) 2021 08 02 (210) 532317
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) gLaZIK słaWOMIR, gLaZIK MagDaLena aZaRDI sPÓłKa 
CyWILna, Mroczeń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aZaRDI PRODUCenT łÓŻeK I MaTeRaCy
(510), (511) 20 łóżka, Materace, Meble .

(111) 349274 (220) 2021 07 26 (210) 531969
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30

(732) KUŚMIeRKIeWICZ-TOUReL MaRIeLLe, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozwojowa mama
(540) 

(591) różowy, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, 
ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania, e-booki, Biulety-
ny elektroniczne do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, 
Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Książki, 
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Drukowane materiały dydaktyczne, Materia-
ły edukacyjne i  instruktażowe, Materiały piśmienne i  wyposażenie 
edukacyjne, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, Zabawki dmuchane, 
Zabawki nakręcane, Zabawki muzyczne, Zabawki elektroniczne, 
elektroniczne zabawki do  nauki, Pluszowe zabawki, Zabawki edu-
kacyjne, Zabawki modułowe, Zabawki inteligentne, edukacyjne gry 
elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Inteligent-
ne pluszowe zabawki, Inteligentne roboty do  zabawy, Lalki, Maty 
z  zabawkami dla niemowląt, Maty z  puzzli piankowych [zabawki], 
Maty do  zabawy do  użytku z  pojazdami zabawkowymi, huśtawki, 
Figurki do  zabawy, Misie pluszowe, Misie wypchane, grzechotki, 
Modele [zabawki], Puzzle, Puzzle [zabawki], Zabawki przystosowa-
ne do  celów edukacyjnych, elektroniczne urządzenia do  gier edu-
kacyjnych dla dzieci, gry, gry towarzyskie, gry akcji zręcznościowe, 
gry z obręczami, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, etui 
transportowe specjalnie zaprojektowane do  użytku wraz z  grami 
przenośnymi, Zestawy gier planszowych, Wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Konstrukcje do za-
bawy dla dzieci, Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, artykuły 
do zabawy dla dzieci, Zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecię-
cych, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, Zabawki dla 
dzieci, 35 Usługi reklamowe, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingo-
we online, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi 
reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe, w  szczególności w  zakresie promocji towarów, Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Promocja sprzeda-
ży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
mocami naukowymi, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świado-
mości społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, 38 Komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, Usługi komunikacji internetowej, 
Transmisja audio, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja dźwię-
ku, wideo i  informacji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, 41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edu-
kacja], Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne, Usługi doradz-
twa edukacyjnego, edukacyjne usługi doradcze, Usługi edukacyjne 
związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edu-
kacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, szkole-
nia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
książek i recenzji, Usługi pisania blogów, Publikowanie, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie multimediów, Publikowanie literatury instruk-
tażowej, nauczanie, edukacja [nauczanie], Kształcenie ruchowe dla 
dzieci w  wieku przedszkolnym, Udostępnianie publikacji on-line, 
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Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, edukacja, edukacja dorosłych, szkolenia edukacyjne, 
seminaria edukacyjne, Informacja o  edukacji, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edu-
kacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi 
informacyjne dotyczące edukacji, sympozja związane z  edukacją, 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Warsztaty w celach edukacyjnych, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, edukacja w zakresie świadomości 
ruchowej, Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Or-
ganizowanie seminariów związanych z  edukacją, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Wydawanie biule-
tynów, Usługi w zakresie publikacji biuletynów .

(111) 349275 (220) 2021 07 26 (210) 531970
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) KUŚMIeRKIeWICZ-TOUReL MaRIeLLe, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozwojowa mama
(540) 

(591) pomarańczowy, różowy, jasnoniebieski, niebieski, 
ciemnoniebieski
(531) 02 .03 .01, 26 .01 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania, e-booki, Biulety-
ny elektroniczne do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, 
Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Książki, 
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Drukowane materiały dydaktyczne, Materia-
ły edukacyjne i  instruktażowe, Materiały piśmienne i  wyposażenie 
edukacyjne, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, Zabawki dmuchane, 
Zabawki nakręcane, Zabawki muzyczne, Zabawki elektroniczne, 
elektroniczne zabawki do  nauki, Pluszowe zabawki, Zabawki edu-
kacyjne, Zabawki modułowe, Zabawki inteligentne, edukacyjne gry 
elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Inteligent-
ne pluszowe zabawki, Inteligentne roboty do  zabawy, Lalki, Maty 
z  zabawkami dla niemowląt, Maty z  puzzli piankowych [zabawki], 
Maty do  zabawy do  użytku z  pojazdami zabawkowymi, huśtawki, 
Figurki do  zabawy, Misie pluszowe, Misie wypchane, grzechotki, 
Modele [zabawki], Puzzle, Puzzle [zabawki], Zabawki przystosowa-
ne do  celów edukacyjnych, elektroniczne urządzenia do  gier edu-

kacyjnych dla dzieci, gry, gry towarzyskie, gry akcji zręcznościowe, 
gry z obręczami, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, etui 
transportowe specjalnie zaprojektowane do  użytku wraz z  grami 
przenośnymi, Zestawy gier planszowych, Wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Konstrukcje do za-
bawy dla dzieci, Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, artykuły 
do zabawy dla dzieci, Zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecię-
cych, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, Zabawki dla 
dzieci, 35 Usługi reklamowe, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingo-
we online, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi 
reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe, w  szczególności w  zakresie promocji towarów, Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Promocja sprzeda-
ży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
mocami naukowymi, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świado-
mości społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, 38 Komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, Usługi komunikacji internetowej, 
Transmisja audio, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja dźwię-
ku, wideo i  informacji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, 41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edu-
kacja], Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne, Usługi doradz-
twa edukacyjnego, edukacyjne usługi doradcze, Usługi edukacyjne 
związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edu-
kacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, szkole-
nia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
książek i recenzji, Usługi pisania blogów, Publikowanie, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie multimediów, Publikowanie literatury instruk-
tażowej, nauczanie, edukacja [nauczanie], Kształcenie ruchowe dla 
dzieci w  wieku przedszkolnym, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, edukacja, edukacja dorosłych, szkolenia edukacyjne, 
seminaria edukacyjne, Informacja o  edukacji, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edu-
kacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi 
informacyjne dotyczące edukacji, sympozja związane z  edukacją, 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Warsztaty w celach edukacyjnych, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, edukacja w zakresie świadomości 
ruchowej, Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Or-
ganizowanie seminariów związanych z  edukacją, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Wydawanie biule-
tynów, Usługi w zakresie publikacji biuletynów .

(111) 349276 (220) 2021 07 21 (210) 531795
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 16
(732) nITeCKa MILena Las, Radomsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZagaJnIK
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(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Usługi restauracyjne, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos .

(111) 349277 (220) 2021 07 02 (210) 531016
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) łyga eMILIan, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ChRUPeX
(510), (511) 29 Przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki 
warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, Owoce i  warzy-
wa konserwowane, suszone i  gotowane pikle, składniki warzywne 
do  sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, Baka-
lie i  ich  mieszanki, skórki z  owoców kandyzowane, chipsy na  bazie 
warzyw, chipsy na  bazie owoców, daktyle, migdały preparowane, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzyn-
ki, pestki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, soki owocowe 
i warzywne do gotowania-ekstrakty, 30 Przekąski z pieczywa chrup-
kiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane w  czekoladzie, 
draże kukurydziane, draże kukurydziane w  czekoladzie, chrupki 
serowe, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i czekolado-
we, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, pie-
czywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do ciast, suchary, 
tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki waflowe, waflowe 
rurki i  rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czekoladowe, czeko-
lady, bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, 
pralinki, czekoladki z  orzechami, czekoladki z  bakaliami, galaretki 
owocowe-słodycze, lody, napoje na bazie czekolady, napoje na ba-
zie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła suszone, 
zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek .

(111) 349278 (220) 2021 07 26 (210) 532000
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) FInDsQUaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FInDsQUaRe
(510), (511) 9 aplikacje mobilne dotyczące nieruchomości, 36 agencje 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Doradz-
two w  dziedzinie zakupu nieruchomości, nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Wybór i na-
bywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Ocena i  wycena nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, skomputeryzowanie 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości .

(111) 349279 (220) 2021 07 26 (210) 532001
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) RZePCZyŃsKI łUKasZ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaP-CLean
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 01 .01 .03, 12 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Konserwacja mebli .

(111) 349280 (220) 2021 07 26 (210) 532006
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) MIOLLI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mokre (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIOLLI
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Wy-
roby cukiernicze mrożone, gotowe desery [wyroby cukiernicze], Dekora-
cje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka .

(111) 349281 (220) 2021 07 26 (210) 532007
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) MIOLLI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Mokre (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Miolli sMaK InsPIRaCJI
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Makaroniki [wyroby cukiernicze], 
Wyroby cukiernicze mrożone, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka .

(111) 349282 (220) 2021 07 26 (210) 532048
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) LeenVIT gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeenVIT
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .04, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 29 .01 .02
(510), (511) 1 Kwas oleinowy do  użycia w  produkcji kosmetyków, 
Kwas oleinowy do użycia w produkcji mydeł, estry spożywcze, inne 
niż do celów farmaceutycznych, Kwasy tłuszczowe, Wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, 5 nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla ludzi i  zwierząt, suplementy dietetyczne i  odżywcze, su-
plementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, su-
plementy diety dla sportowców, suplementy diety dla zwierząt, su-
plementy diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze 
w płynie, suplementy żywnościowe, Dodatki do żywności do celów 
niemedycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty nutra-
ceutyczne dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, 
suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich .

(111) 349283 (220) 2021 07 28 (210) 532097
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) e2K sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COasTeRhOLIC
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodówkę, etui na okula-
ry, słuchawki, Pamięć UsB [pendrive], Banki energii, Futerały na słuchaw-
ki, 14 Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], Chowane breloki do  kluczy, Zegary i  zegarki, 16 notesy, 
notesy kieszonkowe, artykuły papiernicze do  pisania, Zeszyty, Piórniki, 
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Pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, Pojemniki na długopisy, 18 Pleca-
ki, Torebki-worki, Worki ze sznurkiem, Płócienne torby na zakupy, szkolne 
(Torby-), sportowe torby, Torby, Portfele, 20 łapacze snów [dekoracje], 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i  dekoracje wykonane z  takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, Dekoracje wiszące [ozdoby], 21 Kubki, Kubki do kawy, Kubki 
do napojów, Kubki podróżne, Kubki termiczne, szklane filiżanki, szklanki, 
kieliszki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Kielichy 
do napojów [puchary], Ozdobne kule szklane, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, 
Kurtki, 28 Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, 
Maskotki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, gry planszowe .

(111) 349284 (220) 2018 12 31 (210) 494382
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 08
(732) sOBOŃ PaWeł sUDeTy 678, szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malina aPaRTMenTs
(540) 

(591) zielony, ciemnoróżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .06
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
w  pensjonatach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwatero-
wania, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi noclegowe, 
rezerwacja miejsc w  pensjonatach, rezerwacje miejsc w  hotelach, 
wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, usługi restauracji 
hotelowych, kawiarnie .

(111) 349285 (220) 2021 06 07 (210) 529950
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) MIasTO POZnaŃ reprezentowany przez POZnaŃsKIe 
OŚRODKI sPORTU I ReKReaCJI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) posir Poznańskie Ośrodki sportu i Rekreacji
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .01 .02
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje drukowane, 25 
Odzież sportowa, 41 Organizacja imprez sportowych, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Usługi rezerwacji biletów na wydarzenia sportowe .

(111) 349286 (220) 2021 06 23 (210) 530667
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) esygnaLIsTa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-sygnalista

(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .09, 26 .01 .01
(510), (511) 35 Usługi doradcze i  consultingowe w  zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo i  pomoc w  zakresie organizowa-
nia, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Informacja 
o  działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-
czej, audyt działalności gospodarczej, Wywiad gospodarczy, sortowa-
nie danych w bazach komputerowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Badania opinii publicznej, analizy i badania rynku, Badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 Organizacja szkoleń, szko-
lenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Organizo-
wanie szkoleń biznesowych, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie 
wykładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, 42 Zarządzanie projektami IT, Usługi wsparcia 
architektonicznego IT, Usługi consultingowe i outsourcingowe w za-
kresie informatyki, Tworzenie i udostępnianie baz danych, Tworzenie 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, administrowa-
nie stronami komputerowymi sieciowymi, Tworzenie i utrzymywanie 
platformy internetowej dotyczącej sygnalistów w przedsiębiorstwach, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, 45 Usługi doradz-
twa prawnego, audyty zgodności z prawem .

(111) 349287 (220) 2021 06 24 (210) 530806
(151) 2021 11 12 (441) 2021 07 19
(732) nTgg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBDexe
(540) 

Kolor znaku: (591)
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 27 .05 .05
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, olejki eteryczne, 5 Produkty 
farmaceutyczne, substancje dostosowane do użytku leczniczego, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, 31 naturalne rośliny i kwiaty, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nasiona do sadzenia, 34 
Tytoń i substytuty tytoniu, przybory dla palaczy .

(111) 349288 (220) 2021 06 24 (210) 530808
(151) 2021 11 12 (441) 2021 07 19
(732) nTgg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBDexe
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, olejki eteryczne, 5 Produkty 
farmaceutyczne, substancje dostosowane do użytku leczniczego, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, 31 naturalne rośliny i kwiaty, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nasiona do sadzenia, 34 
Tytoń i substytuty tytoniu, przybory dla palaczy .

(111) 349289 (220) 2021 07 02 (210) 531015
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) WĘCLeWsKI PaWeł, Warszawa (PL)



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 61

(540) (znak słowny)
(540) OLOsPORT
(510), (511) 41 Organizacja aktywności sportowych na  obozach let-
nich, Zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, 
Organizowanie obozów sportowych, nauczanie pływania, nauka 
pływania, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Zapew-
nianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Usługi 
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Informacja 
o wypoczynku, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, nauka jazdy na  nartach, nauka jazdy na  snowboardzie, 
Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, edukacyjne kursy z zakwate-
rowaniem, Organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor-
towych, Organizowanie konkursów sportowych, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe świadczone w  ośrodkach rekreacyjno-sporto-
wych za  miastem [country club], Dostarczanie informacji na  temat 
aktywności sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Re-
zerwowanie obiektów sportowych, Usługi sportowe i kulturalne, In-
formacje dotyczące edukacji sportowej .

(111) 349290 (220) 2021 07 13 (210) 531493
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) WĘCLeWsKI PaWeł, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) olosport aKaDeMIa sPORTU I ReKReaCJI
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Organizacja aktywności sportowych na  obozach let-
nich, Zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, 
Organizowanie obozów sportowych, nauczanie pływania, nauka 
pływania, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Zapew-
nianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Usługi 
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Informacja 
o wypoczynku, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, nauka jazdy na  nartach, nauka jazdy na  snowboardzie, 
Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, edukacyjne kursy z zakwate-
rowaniem, Organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor-
towych, Organizowanie konkursów sportowych, nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe świadczone w  ośrodkach rekreacyjno-sporto-
wych za  miastem [country club], Dostarczanie informacji na  temat 
aktywności sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Re-
zerwowanie obiektów sportowych, Usługi sportowe i kulturalne, In-
formacje dotyczące edukacji sportowej .

(111) 349291 (220) 2021 07 08 (210) 531301
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) MOOnO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BeDnaRsKI sZPUnT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie .

(111) 349292 (220) 2021 07 07 (210) 531308
(151) 2021 11 18 (441) 2021 08 02
(732) Mastercard International Incorporated, nowy Jork (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) płać w ratach

(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, Obsługa 
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciąże-
niowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie kart o zapi-
sanej wartości, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi 
płatności i  prezentacji rachunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja 
czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów 
i bankomatami, usługi związane z autoryzacją i  rozliczaniem transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, 
usługi przechowywania danych i informacji profilowych o kliencie oraz 
powiązane z nimi usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania 
oraz przenoszenia funduszy w  zakresie kart płatniczych, usługi prze-
twarzania płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i  wery-
fikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, mianowicie 
bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przeka-
zy pieniężne poprzez publiczne sieci komputerowe w celu ułatwienia 
handlu elektronicznego, elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie 
informacji finansowych, mianowicie danych i  raportów dotyczących 
kart kredytowych i  debetowych, zarządzanie zapisami finansowymi, 
usługi elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, usługi 
wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich w zakresie 
kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi informacji fi-
nansowych udzielanych drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć 
informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio 
wymienionych usług, Świadczenie usług finansowych w  celu wspar-
cia usług handlu detalicznego świadczonych drogą telekomunikacji 
mobilnej, mianowicie usługi płatnicze za  pośrednictwem urządzeń 
bezprzewodowych, Świadczenie usług finansowych w  celu wsparcia 
usług handlu detalicznego świadczonych w  Internecie, poprzez sieci 
elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, Usługi ubezpieczenio-
we, Operacje finansowe, operacje pieniężne, Usługi finansowe, Usługi 
bankowe i  kredytowe, Dostarczanie kart kredytowych, kart debeto-
wych, kart obciążeniowych i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, 
Usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w za-
kresie wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościowych, 
Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart 
debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych o  zapisanej 
wartości, Usługi weryfikacji czeków i  realizacji czeków, Usługi ban-
komatowe, Przetwarzanie transakcji finansowych zarówno sieciowo 
za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
telekomunikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania trans-
akcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednic-
twem bankomatów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegółowych 
danych o saldzie, wpłatach i wypłatach za pośrednictwem bankoma-
tów, Usługi rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku 
z  przetwarzaniem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpie-
czenia podróżnego, wydawanie i  wykupywanie czeków podróżnych 
i  talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, Weryfikacja 
informacji finansowych, Prowadzenie zapisów finansowych, Usługi 
elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, Usługi płatno-
ści zdalnych, Usługi elektronicznego portfela o  zapisanej wartości, 
świadczenie usług elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi 
płatności elektronicznych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozliczania trans-
akcji, Świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem 
radiowych urządzeń identyfikacyjnych (transponderów), Świadczenie 
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komu-
nikacyjnych i  telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi 
wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróżnych i talo-
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nów podróżnych, Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług 
detalicznych świadczonych za  pośrednictwem środków telekomuni-
kacji mobilnej, w tym usług płatniczych przez urządzenia bezprzewo-
dowe, przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych przez łącza 
telefoniczne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, poprzez sieci 
lub innymi środkami elektronicznymi z użyciem elektronicznie scyfry-
zowanych informacji, Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowi-
cie zabezpieczanie wymiany pieniężnej, w tym elektronicznych pienię-
dzy, poprzez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, 
Usługi płatności rachunków świadczone przez serwisy internetowe, 
Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
oraz poprzez światową sieć komputerową lub przez Internet, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z własnością nie-
ruchomości, Wyceny nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w  za-
kresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, 
Usługi ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe dla 
osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące majątku, Finan-
sowanie nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
Wycena nieruchomości, usługi agencyjne w  zakresie nieruchomości, 
szacowanie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Zapewnienie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące majątku nieru-
chomego i budynków, Usługi finansowe dotyczące zakupu nierucho-
mości, Organizowanie umów pożyczki zabezpieczonych nieruchomo-
ścią, Organizowanie współwłasności nieruchomości, Organizowanie 
finansowania na zakup nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nierucho-
mości i udziałów w nich, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finanso-
we dotyczące nabywania majątku, Usługi finansowe dotyczące sprze-
daży majątku wycena finansowa nieruchomości z  nieograniczonym 
tytułem własności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości z nieograniczonym tytułem własności, Usłu-
gi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomo-
ści, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządza-
nie majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących majątku 
nieruchomego, Dostarczanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi 
badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finansowanie zastawów 
hipotecznych i zabezpieczanie majątku, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce rozwiązań płatniczych, bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych, kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług .

(111) 349293 (220) 2021 07 10 (210) 531381
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) sTRUCZyŃsKa BaRBaRa, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lady Catkin
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe z  muzyką, Muzyka, filmy 
i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrania wideo z muzyką, 41 Dostarczanie 
rozrywki w  postaci nagranej muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, nagrywanie muzyki, Rozryw-
ka z udziałem muzyki, Usługi artystów estradowych świadczone przez 
muzyków, Usługi miksowania muzyki, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez muzyków, Usługi w zakresie komponowania muzyki .

(111) 349294 (220) 2021 07 11 (210) 531382
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) eQUIMM MaRTa RyCaJ sPÓłKa JaWna, Wólka Złojecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meadow Meal Professional
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt .

(111) 349295 (220) 2021 07 13 (210) 531473
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 09
(732) RyBICKI DaMIan, Krośniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) simson
(510), (511) 16 naklejki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  naklejkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądowych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z brelokami do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami] .

(111) 349296 (220) 2021 07 13 (210) 531476
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 09
(732) RyBICKI DaMIan, Krośniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MZa
(510), (511) 16 naklejki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  naklejkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądowych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z brelokami do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami] .

(111) 349297 (220) 2021 07 13 (210) 531480
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 09
(732) sTeFaŃsKa syLWIa, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sB Ubieramy meble
(510), (511) 20 Meble, Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 24 narzuty (pokrowce na meble), Ochronne pokrowce [narzu-
ty] na materace i meble, Tekstylne pokrowce ochronne na meble, Po-
krowce i narzuty na meble, Tekstylia, Tekstylia do dekoracji wnętrz .

(111) 349298 (220) 2021 07 13 (210) 531487
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) łaPa PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Monkey Business
(540) 

(531) 03 .05 .19, 03 .05 .24, 03 .05 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wy-
dawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Konkursy muzycz-
ne, Produkcja przedstawień muzycznych, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, Organizowanie 
rozrywki wizualnej i muzycznej, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie 
muzyki i  rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów 
grup muzycznych na żywo, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, 
Wykonywanie programów muzycznych, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Zapewnianie muzyki na żywo .



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 63

(111) 349299 (220) 2021 07 16 (210) 531644
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) haBDas MOnIKa, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hiposensoryka
(510), (511) 44 Fizjoterapia, fizykoterapia, usługi terapeutyczne .

(111) 349300 (220) 2021 08 05 (210) 532398
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 30
(732) eKIPa hOLDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekipa BOOM LODy sORBeTOWe CyTRynOWe W  POLeWIe 
O sMaKU gUMy BaLOnOWeJ Z CUKReM sTRZeLaJĄCyM
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, jasnożółty, żółty, jasnozielony, 
ciemnozielony, fioletowy, ciemnofioletowy, różowy, 
ciemnoróżowy, jasnobrązowy, czarny, biały, turkusowy
(531) 04 .05 .01, 08 .01 .18, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wielosmakowe, 
Lody z owocami, sorbety [wodne lody], Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Lody owocowe w postaci batonów, Lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody spożywcze, Batony 
lodowe, Desery lodowe, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, sorbety 
[lody], Wyroby lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami .

(111) 349301 (220) 2021 08 05 (210) 532401
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 30
(732) eKIPa hOLDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekipa BOOM LODy sORBeTOWe TRUsKaWKOWe W POLeWIe 
O sMaKU gUMy BaLOnOWeJ Z CUKReM sTRZeLaJĄCyM
(540) 

(591) czerwony, jasnoczerwony, różowy, ciemnoróżowy, niebieski, 
żółty, jasnożółty, czarny, biały, fioletowy, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 08 .01 .18, 04 .05 .01, 25 .01 .15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wielosmakowe, 
Lody z owocami, sorbety [wodne lody], Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Lody owocowe w postaci batonów, Lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody spożywcze, Batony 
lodowe, Desery lodowe, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, sorbety 
[lody], Wyroby lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami .

(111) 349302 (220) 2020 01 23 (210) 509357
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) LaBORaTORIUM KOsMeTyCZne CaneXPOL gROUP 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, stojadła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CaneXPOL

(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 26 .04 .18
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające, antyperspiranty, balsamy do  celów 
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, kosmetyki, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do  brwi, kosmetyki do  makijażu, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, lakier do  włosów, mydła, odżywki do  włosów, 
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, prepa-
raty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, 
produkty perfumeryjne, szampony, szampony dla zwierząt domo-
wych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki do czyszczenia 
zębów, talk kosmetyczny, woda micelarna, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze 
do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania .

(111) 349303 (220) 2021 02 18 (210) 524899
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) eCOTeCTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, MyŚLenICe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eCOTeCTO
(510), (511) 19 Zaprawy budowlane, materiały wiążące w  budow-
nictwie, tynk, ścienne okładziny niemetalowe, budowlane materiały 
niemetalowe, beton i wyroby z betonu, powłoki cementowe, w tym 
ognioodporne i  izolacyjne, powłoki wapienne, materiały budowlane 
służące do dekoracji wykańczanych powierzchni budowlanych obiek-
tów wszelkiego typu, szkło, Wyroby z mineralnych surowców niemeta-
licznych, Wyroby ścierne, Techniczne wyroby ceramiczne, płytki cera-
miczne, Kafle, Dachówki, Cegły w tym ozdobne, 37 Roboty budowlane 
związane z  wznoszeniem obiektów wszelkiego rodzaju i  ich  wykań-
czaniem oraz konserwacją renowacją, dekoracją, izolacją, Roboty in-
stalacyjne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne, nadzór bu-
dowlany, usługi budowlane związane ze  stosowaniem uniwersalnej 
zaprawy budowlanej, naprawy w zakresie prac budowlanych, Usługi 
wykonawstwa inwestycyjnego, Usługi rozbiórki budowli, Wykonywa-
nie zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali w budownictwie, 
Usługi w  zakresie budowlanych prac dekoracyjnych, Wypożyczanie 
maszyn i  sprzętu budowlanego, sprzątanie obiektów, Mycie elewa-
cji, Montaż domów modułowych w tym z elementów prefabrykowa-
nych, Doradztwo w zakresie nowej generacji materiałów używanych 
w budownictwie i ekologicznym wykańczaniu wnętrz, Cięcie, formo-
wanie i wykańczanie kamienia, 42 Usługi projektowe w zakresie bu-
downictwa urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, bu-
dynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa: usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i  pomiary geologiczne, geo-
dezyjne i  kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące 
inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska w tym w zakresie materiałów używa-
nych do wznoszenia budowli i wykańczania wnętrz, dekoracja wnętrz, 
Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie wnętrz obiektów .

(111) 349304 (220) 2019 12 30 (210) 508537
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) syMBIOZ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUPRes
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do  ogrodnictwa, 
rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy .
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(111) 349305 (220) 2021 03 15 (210) 526088
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) WĄsIKIeWICZ DaRIUsZ, WĄsIKIeWICZ RaDOsłaW, 
WĄsIKIeWICZ MaTeUsZ asePTa sPÓłKa CyWILna,  
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) stawokost
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, Mydła, Mleczka kosmetyczne, Drewno zapachowe, Olej-
ki eteryczne z  drzewa cedrowego, Kadzidełka, esencje eteryczne, 
Perfumy, szampony, Olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], 
aromaty do napojów [olejki eteryczne], Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Barwniki do  celów kosmetycznych, Barwniki kosme-
tyczne, Bazy do  perfum kwiatowych, Błyszczyki do  ust, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone prepara-
tami do usuwania makijażu, Dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, Dez-
odoranty dla zwierząt, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, 
Kremy wybielające do skóry, Lakiery do paznokci, Mięta do wyrobów 
perfumeryjnych, Mydełka, Mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane 
ozdoby do paznokci, Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek 
lawendowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], Olejki do  celów kosmetycznych, Olejki 
do  celów perfumeryjnych, Olejki toaletowe, Płyny do  pielęgnacji 
włosów, Płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, Płyny 
po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Prepa-
raty do  prostowania włosów, Puder do  makijażu, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, sztuczne paznokcie, 
Środki do czyszczenia zębów, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosme-
tycznych, Wata do  celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda kolońska, Woda lawendowa, Woda toaletowa, Woda utleniona 
do  celów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do  celów ko-
smetycznych, Zmywacze do  paznokci, Żele do  masażu, inne niż 
do  celów medycznych, Żele do  wybielania zębów, Kremy do  ciała, 
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania 
skóry, Kremy do  opalania, Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy 
do  rąk, Kremy, emulsje i  żele nawilżające, Kremy i  balsamy kosme-
tyczne, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, 
Kremy odżywcze nielecznicze, Kosmetyki do użytku osobistego, Ko-
smetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w  formie olejków, 
Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki w  formie żeli, Kosmetyki 
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Olejki do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Płynne kremy [ko-
smetyki], Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w wy-
twarzaniu roztworu inhalacyjnego, Mydła i żele, Olejki do ciała i twa-
rzy, Żele do ciała, szminki do ust, Mydła w płynie, Mydła nielecznicze, 
emulsje do ciała, Kosmetyczne emulsje do opalania, Balsamy do cia-
ła, Balsamy do opalania, Balsamy do ust, Balsamy oczyszczające, nie-
lecznicze balsamy, 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substancje 
farmaceutyczne, Zioła lecznicze, substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, suplementy diety, Oleje lecznicze, Tabletki musujące 
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, Pre-
paraty witaminowe, Dodatki odżywcze i dietetyczne, herbata leczni-
cza, Korzenie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne 
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów leczni-
czych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty z mikroelemen-
tami dla ludzi i  zwierząt, Wody lecznicze, sole lecznicze, nalewki 
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli 
mineralnych, suplementy mineralne do  żywności, herbata z  ziół 
do celów medycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Środki odkażające, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitar-
ne i higieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artyku-
ły medyczne i  weterynaryjne, suplementy diety i  preparaty diete-
tyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, 
Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze płyny do płukania jamy 
ustnej, Lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Płyny do  płukania 
ust, Płyny lecznicze do  płukania ust, Preparaty farmaceutyczne 
do  celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do  leczenia jamy 
ustnej, Preparaty lecznicze do  pielęgnacji jamy ustnej, spraye 
do jamy ustnej do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze 

i  odkażające, Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, substancje 
chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające, Leczni-
cze suche szampony, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty 
higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, an-
tyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielę-
gnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, 
Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek 
do mycia rąk, Maści antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty 
do  dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, 
Środki odkażające do  użytku domowego, substancje sterylizujące, 
Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Białkowe suplementy 
diety, Dietetyczna żywność przystosowana do  celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościo-
we przystosowane do  celów medycznych, Dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku me-
dycznego, Dodatki dietetyczne w  formie napojów, Dodatki 
witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe 
w  płynie, ekstrakty z  kory do  użytku nutraceutycznego, Dodatki 
do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do  celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane 
preparaty witaminowe, Mieszanki do  picia będące suplementami 
diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mie-
szanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owo-
cowym, Mięta do  celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy 
odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów medycznych, 
Musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do  celów 
medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniają-
ce substancje czynne w  formie rozpuszczalnych warstw ułatwiają-
cych uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające 
substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do  picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy die-
ty, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwi-
taminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzają-
ce apetyt, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi 
[lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm 
w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Probiotyki (suplementy), 
Produkty dietetyczne do  celów medycznych, Przeciwutleniacze, 
Przeciwutleniacze do  użytku leczniczego, Przeciwutleniacze 
do  użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z  ziół, Prze-
ciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, 
skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do  celów leczniczych, suplementy diety do  użytku dietetycznego, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, suplementy diety w  płynie, suplementy prebiotyczne, 
suplementy witaminowe w  postaci plastrów, suplementy wzmac-
niające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profi-
laktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy 
ziołowe w  płynie, suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, 
Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe do-
datki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycz-
nymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diet medycznych, Żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, homeopa-
tyczne maści przeciwzapalne, Maści do  leczenia oparzeń 
słonecznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do  stosowania na  skórę, Maści 
o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędzeniu, Maści prze-
ciwzapalne, syropy do  użytku farmaceutycznego, syrop na  kaszel, 
Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych, 
Kremy do stóp (Lecznicze-), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], 
Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze 
do  ochrony skóry, Kremy lecznicze do  pielęgnacji skóry, Kremy 
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uśmierzające ból, Kremy ziołowe do  celów medycznych, Lecznicze 
kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze kremy ochron-
ne, Medyczne kremy terapeutyczne, Miejscowe kremy znieczulające, 
Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Mydła anty-
bakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze balsa-
my, Balsamy przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy prze-
ciwbólowe, Wazelina do  celów medycznych, Woda morska 
do kąpieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych .

(111) 349306 (220) 2021 05 08 (210) 528588
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) ReDeFO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReDeFO
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje 
online, aplikacje do  projektowania wnętrz, aplikacje do  projekto-
wania mebli, aplikacje do  generowania rzeczywistości wirtualnej, 
20 Meble, Meble domowe, Meble kuchenne, Meble łazienkowe, 
Meble wypoczynkowe, Meble biurowe, Meble komputerowe, Meble 
sklepowe, Meble szkolne, Meble do pomieszczeń publicznych, Me-
ble do zabudowy, Meble wielofunkcyjne, Meble modułowe, Meble 
do samodzielnego montażu, systemy meblowe, Meble zewnętrzne, 
akcesoria meblowe, Osprzęt niemetalowy do  mebli, Części mebli, 
Panele meblowe, Dekorowane panele meblowe, Lustra, Ramy do ob-
razów, stoiska wystawowe, Dekoracje przestawne, Ściany działowe, 
Przepierzenia ruchome, Tablice reklamowe nieświecące, 35 sprzedaż 
mebli, sprzedaż części mebli, sprzedaż akcesoriów meblowych, Ba-
danie rynku, Informacja handlowa, Informacja handlowa wspomaga-
na komputerowo, Usługi baz danych dla klientów, 42 Projektowanie 
mebli, Projektowanie form, Projektowanie wzorów, Projektowanie 
modeli, Projektowanie graficzne, Projektowanie urządzenia wnętrz, 
Projektowanie wystroju wnętrz, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie programów komputerowych do wizualizacji wnętrz, 
Projektowanie programów komputerowych do wizualizacji mebli .

(111) 349307 (220) 2021 05 14 (210) 528895
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) Uždaroji akcine bendrove Kesko senukai Lithuania,  
Kowno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUnDeR
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, nożyce elektryczne, 
Lampy lutownicze na gaz, spawarki gazowe, Palniki gazowe do cięcia, 
Urządzenia gazowe do spawania, Instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, Odkurzacze, Torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ak-
cesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środ-
ków dezynfekcyjnych, Węże do odkurzaczy, Instalacje do usuwania 
pyłu do czyszczenia, Śrubokręty elektryczne, Pistolety dozujące klej, 
elektryczne, Młoty elektryczne, elektryczne urządzenia do  spawa-
nia, spawarki z napędem elektrycznym, Wiertarki ręczne elektrycz-
ne, Maszyny spawające z napędem elektrycznym, Polerki [maszyny 
i urządzenia] elektryczne, elektryczne maszyny i urządzenia do po-
lerowania woskiem, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, 
Urządzenia elektryczne do wyciągania gwoździ, elektryczne wycią-
garki gwoździ, generatory elektryczności, Frezarki, Koła szlifierskie 
[części maszyn], Maszyny do  ostrzenia, Maszyny do  grawerowania, 
Uchwyty [części maszyn], Świdry wiertnicze [części maszyn], Uchwy-
ty wiertarskie [części maszyn], głowice wiertarskie [części maszyn], 
Wiertarki, Piły o napędzie innym niż ręczny, alternatory [generatory 
prądu przemiennego], Maszyny na sprężone powietrze, Urządzenia 
podnośnikowe, Lutownice gazowe, Maszyny do mieszania, Mieszal-
niki, Mieszalniki (maszyny), Maszyny do przetwórstwa metali, Obra-

biarki, Prądnice prądu stałego, strugarki wzdłużne, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Pompy powietrzne [instalacje w  warsztatach 
samochodowych], Krajarki [maszyny], stoły do  pił [części maszyn], 
Krajarki (maszyny), narzędzia [części maszyn], narzędzia do  cięcia 
będące częściami maszyn, Maszyny do  ostrzenia ostrzy, Uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], Piły [maszyny], Pralki, Kosiarki, 8 Frezy [na-
rzędzia], strugi, Świdry .

(111) 349308 (220) 2021 05 14 (210) 528896
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) Uždaroji akcine bendrove Kesko senukai Lithuania,  
Kowno (LT)
(540) (znak słowny)
(540) gRUnDeR
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, nożyce elektryczne, 
Lampy lutownicze na gaz, spawarki gazowe, Palniki gazowe do cięcia, 
Urządzenia gazowe do spawania, Instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, Odkurzacze, Torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ak-
cesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środ-
ków dezynfekcyjnych, Węże do odkurzaczy, Instalacje do usuwania 
pyłu do czyszczenia, Śrubokręty elektryczne, Pistolety dozujące klej, 
elektryczne, Młoty elektryczne, elektryczne urządzenia do  spawa-
nia, spawarki z napędem elektrycznym, Wiertarki ręczne elektrycz-
ne, Maszyny spawające z napędem elektrycznym, Polerki [maszyny 
i urządzenia] elektryczne, elektryczne maszyny i urządzenia do po-
lerowania woskiem, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, 
Urządzenia elektryczne do wyciągania gwoździ, elektryczne wycią-
garki gwoździ, generatory elektryczności, Frezarki, Koła szlifierskie 
[części maszyn], Maszyny do  ostrzenia, Maszyny do  grawerowania, 
Uchwyty [części maszyn], Świdry wiertnicze [części maszyn], Uchwy-
ty wiertarskie [części maszyn], głowice wiertarskie [części maszyn], 
Wiertarki, Piły o napędzie innym niż ręczny, alternatory [generatory 
prądu przemiennego], Maszyny na sprężone powietrze, Urządzenia 
podnośnikowe, Lutownice gazowe, Maszyny do mieszania, Mieszal-
niki, Mieszalniki (maszyny), Maszyny do przetwórstwa metali, Obra-
biarki, Prądnice prądu stałego, strugarki wzdłużne, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Pompy powietrzne [instalacje w  warsztatach 
samochodowych], Krajarki [maszyny], stoły do  pił [części maszyn], 
Krajarki (maszyny), narzędzia [części maszyn], narzędzia do  cięcia 
będące częściami maszyn, Maszyny do  ostrzenia ostrzy, Uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], Piły [maszyny], Pralki, Kosiarki, 8 Frezy [na-
rzędzia], strugi, Świdry .

(111) 349309 (220) 2021 05 25 (210) 529289
(151) 2021 11 23 (441) 2021 07 26
(732) PIReK DaWID LUXURy4hOMe, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblujsie .pl
(540) 

(591) czerwony, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Organizowa-
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Wystawy han-
dlowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci 
komunikacji) związane z następującymi produktami: meble, artykuły 
wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjnie dla domu, lu-
stra, wyroby z drewna, materace, poduszki, przybory kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby tekstylne dla domu, 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do pokrywania podłóg, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
lampy i inne urządzenia oświetleniowe, sztuczne kwiaty, obrazy i fo-
tografie, statuetki, zabawki, zegary .

(111) 349310 (220) 2021 06 01 (210) 529696
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 02
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(732) hs COnneCTOR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hs COnneCTOR
(540) 

(591) czarny, żółty, fioletowy, biały
(531) 26 .02 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platfor-
my oprogramowania komputerowego umożliwiające matchma-
king-kojarzenie partnerów biznesowych na  imprezach targowych, 
aplikacje mobilne, aplikacje mobilne umożliwiające matchma-
king-kojarzenie partnerów biznesowych na  imprezach targowych, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające matchmaking-
-kojarzenie partnerów biznesowych na  imprezach targowych, 42 
Platforma jako usługa [Paas], Platforma jako usługa [Paas] obej-
mująca platformy oprogramowania do  transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Platforma jako usługa 
[Paas] umożliwiające matchmaking-kojarzenie partnerów bizneso-
wych na  imprezach targowych, Tworzenie platform internetowych, 
Oprogramowanie jako usługa [saas], Oprogramowanie jako usługa 
[saas] umożliwiające matchmaking-kojarzenie partnerów bizneso-
wych na  imprezach targowych, Doradztwo komputerowe, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa 
informatycznego, Pisanie oprogramowania komputerowego .

(111) 349311 (220) 2021 06 04 (210) 529832
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) FOOD & FRIenDs POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal BOX
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa i  inne produkty 
ogrodnicze przystosowane do  spożycia lub konserwowania, Zupy, 
Mięso i  wędliny, sałatki warzywne, Wyroby na  bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięsa, gotowe dania na bazie ryb, gotowe dania 
na  bazie warzyw i/lub owoców, Oleje i  tłuszcze jadalne, 30 Dania 
gotowe na bazie makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, her-
bata, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: 
ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w  postaci gotowych 
dań, Przyprawy do  żywności, sosy do  sałatek, Wyroby cukiernicze 
i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, galaretki owocowe [słodycze], 
Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 43 Usługi restauracyjne, Usługi 
zaopatrywania w żywność i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, 
serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, Usługi barowe, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos .

(111) 349312 (220) 2021 06 04 (210) 529831
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) FOOD & FRIenDs POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal FRanChIse
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa i  inne produkty 
ogrodnicze przystosowane do  spożycia lub konserwowania, Zupy, 
Mięso i  wędliny, sałatki warzywne, Wyroby na  bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięsa, gotowe dania na bazie ryb, gotowe dania 
na  bazie warzyw i/lub owoców, Oleje i  tłuszcze jadalne, 30 Dania 
gotowe na bazie makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, her-
bata, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: 
ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w  postaci gotowych 
dań, Przyprawy do  żywności, sosy do  sałatek, Wyroby cukiernicze 
i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, galaretki owocowe [słodycze], 
Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 35 handlowe usługi doradcze 
dotyczące franchisingu, administrowanie działalności gospodarczej 
w  zakresie franchisingu, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przed-
siębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca franchisingu, Usługi doradcze w  zarządzaniu 
w zakresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakre-
sie franchisingu, Udzielanie informacji o  działalności gospodarczej 
dotyczących franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ra-
mach franchisingu, Doradztwo i  konsultacje biznesowe w  zakresie 
franchisingu, Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw 
franchisingowych, Doradztwo w  zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, 
Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na  zasa-
dach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zwią-
zana z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, Porady w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych 
zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na  zasadach 
franchisingu, 36 Doradztwo finansowe w  zakresie franchisingu, 43 
Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrywania w  żywność i  napoje, 
Usługi cateringu zewnętrznego, serwowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi barowe, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos .

(111) 349313 (220) 2021 06 04 (210) 529834
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) FOOD & FRIenDs POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal hOUse
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa i  inne produkty 
ogrodnicze przystosowane do  spożycia lub konserwowania, Zupy, 
Mięso i  wędliny, sałatki warzywne, Wyroby na  bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięsa, gotowe dania na bazie ryb, gotowe dania 
na  bazie warzyw i/lub owoców, Oleje i  tłuszcze jadalne, 30 Dania 
gotowe na bazie makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, her-
bata, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: 
ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w  postaci gotowych 
dań, Przyprawy do  żywności, sosy do  sałatek, Wyroby cukiernicze 
i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, galaretki owocowe [słodycze], 
Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 43 Usługi restauracyjne, Usługi 
zaopatrywania w żywność i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, 
serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, Usługi barowe, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos .

(111) 349314 (220) 2021 06 04 (210) 529837
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) FOOD & FRIenDs POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal TODay
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa i  inne produkty 
ogrodnicze przystosowane do  spożycia lub konserwowania, Zupy, 
Mięso i  wędliny, sałatki warzywne, Wyroby na  bazie mięsa, gotowe 
dania na bazie mięsa, gotowe dania na bazie ryb, gotowe dania na ba-
zie warzyw i/lub owoców, Oleje i  tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe 
na bazie makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, herbata, Mąka 
i  produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na  bazie: ryżu, mąki, 
owsa lub mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, Przyprawy 
do żywności, sosy do sałatek, Wyroby cukiernicze i  słodycze, Ciasta, 
Cukierki, Czekolada, galaretki owocowe [słodycze], Pieczywo i wyro-
by piekarnicze, Lody, 43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrywania 
w  żywność i  napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi barowe, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos .

(111) 349315 (220) 2021 06 08 (210) 529954
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) ZIĘTaRa KRZysZTOF ChaTa ROLnIKa, Koleśnik (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChR
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
rolniczym, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, Usługi 
handlu detalicznego związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi 
handlu detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restaura-
cyjne, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem .

(111) 349316 (220) 2018 02 23 (210) 482711
(151) 2020 11 13 (441) 2018 04 16
(732) głĄBICKI anDRZeJ, Tarnowskie góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magna Men & Lady
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, batoniki lukre-
cjowe do  celów farmaceutycznych, białko preparaty do  celów me-
dycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mi-
neralne do żywności, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, 
lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na  uspokojenie, wody mineralne 
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciw-
bólowe środki, zioła lecznicze, suplementy mineralne do żywności, 
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, 
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, wi-
taminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-
ceutycznych, cukier do  celów medycznych, herbata odchudzająca 
do  celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka 
hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kap-
sułki do  celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do  odchu-
dzania, oleje lecznicze, pigułki do  celów farmaceutycznych, środki 
uśmierzające .

(111) 349317 (220) 2021 03 09 (210) 525740
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 30
(732) CaRgOTeX POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Cargotex Polska
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(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem .

(111) 349318 (220) 2020 03 31 (210) 512079
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) nePTIs sPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) autoPlac
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, mobilne aplikacje do  aukcji samo-
chodowych, mobilne aplikacje do  sprzedaży samochodów, części 
samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon, platformy 
oprogramowania komputerowego do  usług sprzedaży, platformy 
oprogramowania komputerowego do  usług sprzedaży samocho-
dów, części samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon, 
35 dostarczanie informacji za  pośrednictwem Internetu na  temat 
sprzedaży samochodów, części samochodowych, akcesoriów samo-
chodowych, opon, 37 naprawy samochodów, konserwacja samo-
chodów, renowacja samochodów, kompleksowe czyszczenie samo-
chodów, instalowanie wyposażenia samochodowego, malowanie 
samochodów, przegląd samochodów, 38 usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszenio-
wej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń .

(111) 349319 (220) 2020 10 16 (210) 519609
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) ZPR MeDIa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZPR MeDIa
(510), (511) 35 usługi w  zakresie reklamy: organizacja i  prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w za-
kresie dystrybucji i  doręczania prospektów i  próbek reklamowych, 
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i  reklamy, 
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyski-
wanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwię-
ku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma-
cie cyfrowym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach ob-
razu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kompute-
rowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i  zapisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sate-
litarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele-
mentem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandan-
ki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórza-
ne na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka-
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na na-
poje, organizery, otwieracze do  butelek, pałeczki chińskie, papiery 
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 

plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, 
pokrowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, 
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i  perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z  logo, organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, organizacja i  przeprowadzanie wystaw w  ramach targów 
handlowych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
wynajem przestrzeni reklamowej w  Internecie, promowanie muzyki 
innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem wi-
tryn internetowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów rekla-
mowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja ma-
teriałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, kompilacja, 
produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja 
reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i  radiowych, 
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, administrowanie dotyczące marketin-
gu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 38 emitowa-
nie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie filmów 
kinowych za pośrednictwem satelitów, transmisja materiałów wideo, 
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyj-
nych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewo-
dowych, emisja programów telewizyjnych za  pomocą usług wideo 
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja progra-
mów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emitowanie i trans-
mitowanie programów telewizji kablowej, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem Internetu, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomu-
nikacji, 41 usługi produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji filmów 
wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, rozryw-
ka filmowa, udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych 
nie  do  pobrania za  pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie 
filmów nie do pobrania, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów dla telewizji, 
dystrybucja filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, udostępnianie informacji online związanych z mediami au-
diowizualnymi, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do  planów 
filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie dekoracji do studiów 
telewizyjnych, usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań, usłu-
gi studiów nagrań dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwiękowych, 
usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi stu-
diów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów nagrań w zakresie pro-
dukcji dysków z dźwiękiem, usługi studiów telewizyjnych, usługi stu-
diów w  zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi 
w  zakresie muzycznych studiów nagrań, wynajem studiów nagrań, 
wynajmowanie studiów filmowych, wynajmowanie studiów nagra-
niowych, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach interne-
towych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych online z  dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dzie-
dzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, udzielanie in-
formacji w dziedzinie muzyki, usługi edukacyjne w zakresie muzyki, 
usługi prezenterów muzyki, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej 
w  dziedzinie muzyki, nagrań wideo i  filmów, zapewnianie muzyki 
na żywo, nagrywanie muzyki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci na-
granej muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów kinowych, na-
grywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja dzieł muzycz-
nych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych programów telewizyj-
nych, produkcja efektów specjalnych do  filmów, produkcja efektów 
specjalnych do  telewizji, produkcja filmów długometrażowych, pro-
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dukcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja koncertów muzycz-
nych, produkcja filmów telewizyjnych i  kinowych, montaż wideo, 
montaż programów telewizyjnych, montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, adaptacja i montaż kinematograficzny, administrowanie [or-
ganizacja] konkursami, 42 tworzenie stron elektronicznych, projekto-
wanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie i  tworzenie stron internetowych na  rzecz osób trzecich, 
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie 
stron internetowych, doradztwo w  projektowaniu stron interneto-
wych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, usługi licencjono-
wania związane z publikacją muzyki, udzielanie licencji osobom trze-
cim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich .

(111) 349320 (220) 2021 05 18 (210) 528992
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) sBs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nanOPaneL quality heating
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 6 armatura metalowa, rury metalowe, kolanka metalo-
we, zawory metalowe, armatura metalowa do  instalacji wodnych, 
przewody metalowe do  centralnego ogrzewania, zaciski metalowe 
do rur, Opaski zaciskowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 Insta-
lacje sanitarne i  aparatura sanitarna, Urządzenia sanitarne, kanali-
zacyjne i grzewcze, armatura grzewcza, armatura do urządzeń oraz 
instalacji wodnych i gazowych, Bidety, Bojlery, grzejniki centralnego 
ogrzewania, systemy ogrzewania podłogowego, grzejniki i suszarki 
elektryczne, Rekuperatory, Wymienniki i zasobniki ciepła, Instalacje 
do dystrybucji wody, filtry do wody, armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do  przewodów i  urządzeń gazowych, Instalacje gazowe, 
części do  instalacji gazowych, hydranty, instalacje wodociągowe, 
kabiny natryskowe, Kanały kominowe, instalacje do  klimatyzacji, 
miski klozetowe, kolektory słoneczne do celów ogrzewania, wyciągi 
kominowe, kanały kominowe, kotły grzewcze, krany, miski klozeto-
we, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Urzą-
dzenia do ogrzewania na paliwa stale, płynne lub gazowe, instalacje 
do ogrzewania wodnego, piece grzewcze, piecyki do podgrzewania 
wody, Pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, 
podgrzewacze wody, pompy ciepła, Zawory mieszalnikowe, sedesy, 
umywalki, Wanny, elektryczne suszarki do rąk na gorące powietrze, 
zlewozmywaki, Instalacje do  dystrybucji, filtrowania i  uzdatniania 
wody, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę, zasobniki 
ciepła, zaślepki do grzejników, zawory termostatyczne, zawory mie-
szalnikowe, uchwyty, zawory i osprzęt do grzejników .

(111) 349321 (220) 2021 06 18 (210) 530447
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 06
(732) ZaJĄC PaWeł, Świlcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMaCZne BO PODKaRPaCKIe
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .11, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .09

(510), (511) 29 Przetworzone produkty mięsne, Mięso i  wędliny, 
30 Mąka i  produkty zbożowe, Pieczywo, Wyroby cukiernicze i  sło-
dycze, 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
promocji, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi dorad-
cze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Pomoc w zarządzaniu 
w  zakresie promocji działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie 
tworzenia marki (reklama i  promocja), Usługi reklamowe, w  szcze-
gólności w  zakresie promocji towarów, Zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Usługi promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem środków au-
diowizualnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania fundu-
szy, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób 
trzecich, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategiczne-
go związanego z  reklamą, promocją, marketingiem i  biznesem, 42 
Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, Testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, Kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności .

(111) 349322 (220) 2021 06 29 (210) 530886
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) Risen energy Co ., Ltd, ningbo (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) risen
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi marketingowe, Doradztwo 
w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Usługi związa-
ne z  przenoszeniem przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsię-
biorstw], Wypożyczanie stoisk handlowych, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia 
biurowego, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Doradztwo w  zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Reklama .

(111) 349323 (220) 2021 08 17 (210) 532769
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BaRan DaRIUsZ, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aQUanO
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 .15 .24, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .01, 03 .07 .16
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(510), (511) 20 niemetalowe kontenery transportowe, skrzynie nie-
metalowe, skrzynie wykonane z  tworzyw sztucznych do  przecho-
wywania, Palety transportowe niemetalowe, niemetalowe pudła 
do  przechowywania, Pudła z  tworzyw sztucznych [duże] do  celów 
przemysłowych, skrzynie kratowe i  palety, niemetalowe, skrzyn-
ki do  pakowania z  tworzyw sztucznych, niemetalowe skrzynie 
do transportu zwierząt .

(111) 349324 (220) 2021 06 02 (210) 529789
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ITaLMeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Macierzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sO well
(540) 

(531) 26 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 26 .04 .01, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 29 Kre-
my, pasty i musy orzechowe, z wyjątkiem zawierających soję, Pasty 
i  musy warzywne, owocowe, roślinne, w  szczególności zawierające 
nasiona chia, spirulinę, karob, z  wyjątkiem zawierających soję, Wa-
rzywa, owoce, orzechy, pestki i nasiona konserwowane z dodatkami, 
w szczególności warzywnymi, owocowymi oraz z przyprawami, z wy-
jątkiem zawierających soję, Oleje roślinne do  celów spożywczych, 
z  wyjątkiem olejów sojowych, Proszki owocowe, warzywne i  orze-
chowe, z  wyjątkiem proszków sojowych, Proszki na  bazie nasion, 
z  wyjątkiem proszków na  bazie nasion soi, Proszki na  bazie ziaren, 
z wyjątkiem proszków na bazie ziaren soi, Mieszanki proszków owo-
cowych, warzywnych, orzechowych . na bazie nasion i ziaren, z wyjąt-
kiem zawierających soję, Batony spożywcze na bazie orzechów, zia-
ren, suszonych owoców, roślin strączkowych, pestek, nasion, w tym 
zawierające spirulinę, chia, z  wyjątkiem zawierających soję, Proszki 
do  przygotowywania napojów na  bazie mleka, jogurtów, kefirów, 
z  wyjątkiem zawierających soję, artykuły spożywcze pochodzenia 
roślinnego w szczególności dania i przekąski na bazie ziemniaków, 
soi, suszonych owoców oraz mleka, 30 artykuły spożywcze pocho-
dzenia roślinnego w szczególności dania i przekąski na bazie zbóż, 
kukurydzy oraz ryżu, syropy spożywcze i melasa, Żywność dietetycz-
na pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, Proszki zbożo-
we, Przetworzone nasiona i ziarna jako przyprawy, z wyjątkiem za-
wierających nasiona i ziarna soi, Proszki na bazie nasion i ziaren jako 
przyprawy do  dań, z  wyjątkiem zawierających nasiona i  ziarna soi, 
Przetworzone nasiona i  ziarna jako dodatki smakowe do  żywności 
i napojów, z wyjątkiem nasion i ziaren soi, Pasty, musy i proszki wa-
rzywne, owocowe i roślinne jako dodatki do dań, z wyjątkiem zawie-
rających soję, Pasty, musy i  proszki warzywne, owocowe i  roślinne 
jako przyprawy, z wyjątkiem zawierających soję, granola, Mieszanki 
proszków owocowych, warzywnych, orzechowych, na bazie nasion 
i  ziaren jako przyprawy, z  wyjątkiem zawierających soję, Mieszanki 
proszków owocowych, warzywnych, orzechowych, na bazie nasion 
i  ziaren jako dodatki do dań, z wyjątkiem zawierających soję, Prze-
kąski zbożowe wytrawne, Ciastka, Batony na  bazie zbóż, Batony 
na  bazie czekolad, Batony zawierające młody jęczmień, 32 Wody 
mineralne i  gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji na-
pojów, Proszki do przygotowywania napojów na bazie wody, soków, 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje izotoniczne, 
Wody smakowe, napoje funkcjonalne na  bazie wody, napoje typu 
smoothie, w szczególności z dodatkiem ziaren, Z wyjątkiem zawiera-
jących soję, napoje na bazie aloesu, kokosu, Proszki do przygotowy-
wania napojów migdałowych, kokosowych, ryżowych .

(111) 349325 (220) 2021 06 15 (210) 530271
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) TeRRa .CZeWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeRRa .CZeWa
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  żywymi 
zwierzętami .

(111) 349326 (220) 2021 08 17 (210) 532754
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) M3 InVesTMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) m3n
(510), (511) 35 Reklama i  marketing, Reklama w  Internecie dla osób 
trzecich, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, 36 administrowanie nie-
ruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczący-
mi nieruchomości, agencje nieruchomości, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa ziemi, Finansowanie 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wycena nieruchomości, Or-
ganizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzierża-
wy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Po-
wiernictwo nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie wyposa-
żenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących 
zabezpieczeń na  nieruchomościach, Usługi nabywania gruntu, 
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udziela-
nie pożyczek na nieruchomość, Usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednic-
twa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi finansowe w  zakresie nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe doty-
czące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi wyceny 
nieruchomości, Wycena związana z  ekspertyzą budynków, Wycena 
związana z projektowaniem budynków, Wyceny finansowe nierucho-
mości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zapewnianie 
stałego zamieszkania, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie gruntami, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Finansowanie inwestycji, 
Finansowanie projektów, Finansowanie dzierżaw, Finansowanie naby-
cia gruntu, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie 
kredytów mieszkaniowych, Finansowanie projektów budowlanych, 
Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finansowanie kredytów hipo-
tecznych i gwarancji, Przygotowywanie raportów finansowych zwią-
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zanych z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z za-
kresu infrastruktury, Usługi kredytowe, Zarządzenie funduszem kapi-
tałowym, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Inwe-
stycje kapitałowe, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, 
Prowadzenie transakcji na  rynku kapitałowym, Usługi brokerskie 
w zakresie inwestycji kapitałowych, Wynajem nieruchomości, Time-
sharing nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usłu-
gi nabywania nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomo-
ści], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi finansowania 
zakupu nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Ubezpiecze-
nie dla właścicieli nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho-
mości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie-
ruchomości], Usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Planowanie fi-
nansów w  zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwesto-
wania w  nieruchomości, Usługi inwestowania w  nieruchomości ko-
mercyjne, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Wycena finansowa majątku osobi-
stego i nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trze-
cich, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi wy-
ceny nieruchomości w celach fiskalnych, Finansowe zarządzanie pro-
jektami z  dziedziny nieruchomości, Planowanie dotyczące powier-
nictwa w  zakresie nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi w zakre-
sie odstąpienia od  dzierżawy nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem Internetu, 
Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi fi-
nansowe], Udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących 
majątku i  ziemi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym doty-
czące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieru-
chomości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieru-
chomy, Inwestowanie w  nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
37 Budowa infrastruktury, Budowanie nieruchomości, Doradztwo in-
żynieryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Instalowanie gotowych elementów kon-
strukcyjnych, Instalowanie wyposażenia budynków, Izolowanie bu-
dynków, Konserwacja nieruchomości, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i  handlowych, nadzór nad robotami budowlanymi, 
nadzór nad wyburzaniem budynków, naprawa i konserwacja budyn-
ków mieszkalnych, naprawa i renowacja budynków, Podwodne prace 
budowlane i konstrukcyjne, Prace budowlane w zakresie konstrukcji 
stalowych, Remont nieruchomości, Udzielanie informacji budowla-
nych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi odnawiania budynków, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Wynajem sprzętu konstruk-
cyjnego i budowlanego, Zarządzanie projektami na miejscu inwesty-
cji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem bu-
dowy, Zbrojenie budynków, Budowa instalacji do  ogrzewania 
geotermicznego, Konserwacja i  naprawa instalacji geotermicznych, 
Zakładanie instalacji geotermicznych, Usługi doradcze dotyczące re-
nowacji nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, 42 architektura, Projektowa-
nie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Oględziny nieru-
chomości, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Opracowywa-
nie projektów budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Przygotowywa-
nie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieru-
chomości, Planowanie budowy nieruchomości, Zarządzanie projek-
tami architektonicznymi, Pomiary geodezyjne, Poszukiwania 

geologiczne, Pomiary geofizyczne, Badania geologiczne, sondowa-
nie geologiczne działek budowlanych, Poszukiwania geologiczne 
[ekspertyzy, pomiary], Oceny i badania geologiczne, Badania geolo-
giczne działek budowlanych, Usługi doradcze w  zakresie geofizyki, 
Usługi doradcze w  zakresie geologii, Doradztwo technologiczne 
w  dziedzinie geologii, Usługi w  zakresie badań geofizycznych, Do-
radztwo związane z  pomiarami geologicznymi, Usługi doradcze 
w  zakresie planowania geograficznego, skomputeryzowane usługi 
informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, Usługi w zakresie 
pomiarów geofizycznych w odwiertach, Usługi doradcze w zakresie 
geotechniki, analiza próbek geologicznych, Usługi badań geofizycz-
nych, Projektowanie pomiarów geologicznych, eksploracja geolo-
giczna, Udzielanie informacji geograficznych, Pomiary lub badania 
geologiczne, Profilowanie geofizyczne otworów wiertniczych, Bada-
nia geofizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i  górnictwa, 
Ocena i  badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów 
niebezpiecznych .

(111) 349327 (220) 2021 08 13 (210) 532696
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) sPÓłDZIeLnIa sOCJaLna ZIeLOny eDUKaTOR, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Balsam BOłOTOWa
(510), (511) 5 Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Balsamy 
do  celów farmaceutycznych, Balsamy przeciwbólowe, Balsamy za-
wierające substancje lecznicze, nawilżający balsam do ciała [farma-
ceutyczny], Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy 
do  użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, 
Maści do  celów farmaceutycznych, Preparaty i  artykuły higienicz-
ne, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, 35 administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsię-
biorstw w  ramach franchisingu, sprzedaż za  pośrednictwem radia, 
telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i  hurtowych bal-
samicznych preparatów do celów medycznych, balsamów do celów 
farmaceutycznych, balsamów do  użytku medycznego, balsamów 
przeciwbólowych, balsamów zawierających substancje lecznicze, 
nawilżających balsamów do  ciała [farmaceutycznych], uniwersal-
nych leczniczych balsamów przeciwbólowych, ekstraktów zioło-
wych do  celów medycznych, maści do  celów farmaceutycznych, 
preparatów i artykułów higienicznych, farmaceutyków i naturalnych 
środków leczniczych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, Zarządzanie w  za-
kresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i  promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów .

(111) 349328 (220) 2021 08 09 (210) 532519
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) eMOTIVO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Funzeum
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsługa admi-
nistracyjna firm na  zlecenie, Marketing ukierunkowany, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi związane z listami prezentów, 41 Usługi 
muzeów [wystawy], Usługi parków rozrywki, Usługi parków tematycz-
nych i  parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi rozryw-
kowe, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
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nizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Rezer-
wowanie miejsc na pokazy, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Organizowanie i  pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Cyrki, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, 
Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 43 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, 
Wynajmowanie sal na  zebrania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Kafeterie [bufety], stołówki, Usługi restauracyjne .

(111) 349329 (220) 2021 08 09 (210) 532516
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) eMOTIVO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Funseum
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsługa admi-
nistracyjna firm na  zlecenie, Marketing ukierunkowany, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi związane z listami prezentów, 41 Usługi 
muzeów [wystawy], Usługi parków rozrywki, Usługi parków tematycz-
nych i  parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi rozryw-
kowe, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Rezer-
wowanie miejsc na pokazy, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Organizowanie i  pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Cyrki, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, 
Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 43 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, 
Wynajmowanie sal na  zebrania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Kafeterie [bufety], stołówki, Usługi restauracyjne .

(111) 349330 (220) 2021 08 09 (210) 532500
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ZORTRaX sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DentLab
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektrycz-
ne i mechaniczne), Drukarki, Oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w  świecie fizycznym, Oprogramowanie do  sterowania procesami, 
Oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, Opro-
gramowanie komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, 
aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwy-
miarowymi, sterowniki procesów [elektroniczne], Bezprzewodowe 
sterowniki do  zdalnego monitorowania i  kontroli funkcjonowania 
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicz-
nych i  mechanicznych, Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 
Zapisane pliki danych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Reklama, Reklamy online, Reklamy radiowe i telewizyjne, Re-
klama banerowa, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocja sprzedaży .

(111) 349331 (220) 2021 08 06 (210) 532442
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13

(732) PROKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Przęsocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FILTaIR
(510), (511) 11 Filtry do  użytku przemysłowego i  domowego, Urzą-
dzenia filtracyjne do  instalacji zaopatrujących w  wodę, Urządzenia 
do filtrowania wody pitnej, Zestawy filtrów i silniczków do akwariów, 
Regulowane, powlekane filtry tłuszczowe z przegrodami [części oka-
pów kuchennych], Przemysłowe maszyny do filtrowania powietrza, 
Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Obudowy filtrów do  oczyszcza-
nia wody, Filtry do  wody [instalacje] stosowane w  rolnictwie, Filtry 
do  wody [maszyny] stosowane w  rolnictwie, Filtry do  wody pitnej, 
Filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysło-
wych], Filtry elektrostatyczne do  filtrowania wody, Filtry elektrycz-
ne do  klimatyzacji, Filtry elektryczne do  oczyszczania wody [inne 
niż maszyny], Filtry kurzu, Filtry powietrza, Filtry powietrza [części 
maszyn lub instalacji do  oczyszczania powietrza], Filtry powietrza 
do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do użytku jako od-
pylacze w  procesach przemysłowych, Filtry powietrza do  użytku 
jako elementy zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych, Filtry 
świetlne [inne niż do użytku medycznego lub fotograficznego], Filtry 
tłuszczowe [części do okapów kuchennych], Instalacje do filtrowania 
powietrza, Instalacje filtrujące powietrze, Kawa (elektryczne filtry 
do-), Komory filtracyjne do roztopionego metalu, Membrany do fil-
trowania wody, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do okapów do wy-
ciągów powietrznych, Filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, Fil-
try do stawów, Filtry do systemów chłodniczych, Filtry do urządzeń 
do  wytwarzania lodu, Filtry do  urządzeń oświetleniowych, Filtry 
do  urządzeń wodnych, Filtry do  urządzeń zaopatrujących w  wodę, 
Filtry do  uzdatniania wody, Filtry do  użycia w  akwariach, Filtry 
do użycia z lampami, Filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania 
pary, Filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Filtry do użycia 
z urządzeniami do celów sanitarnych, Filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, Filtry do użytku w basenach, Filtry do użytku z urzą-
dzeniami do klimatyzacji, Filtry do wody, Filtry do wody do użytku 
przemysłowego, elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne fil-
try do  kawy, elektryczne filtry do  oczyszczania wody przeznaczo-
ne do  użytku domowego, elementy filtrujące do  odpowietrzników 
zbiorników z  wodą, elementy filtrujące do  przelewów zbiorników 
z wodą, Filtry do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do gazów [do-
mowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do  herbaty [urządzenia], 
Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do kawy elektryczne, Filtry 
do klimatyzacji, Filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry do la-
tarek, Filtry do maszyn do wytwarzania lodu, Filtry do oczyszczaczy 
powietrza, Filtry do  oczyszczalników wody, Filtry do  oczyszczania 
gazów odlotowych, Filtry do oczyszczania gazów [części domowych 
lub przemysłowych instalacji], Filtry do oczyszczania powietrza .

(111) 349332 (220) 2021 08 06 (210) 532435
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BRZOsTOWICZ syLWIa sensUeL, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sylwia Brzostowicz sensUeL
(540) 

(531) 02 .09 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze dotyczące ko-
smetyków, Usługi kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi w  zakresie porad 
kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało .

(111) 349333 (220) 2021 08 05 (210) 532428
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) WIeCha WanDa RaBKOLanD FIRMa UsłUgOWO-
hanDLOWO-PRODUKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rababajki
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(540) 

(591) niebieski, zielony, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki elektroniczne typu 
e-booki, audiobooki, 16 Publikacje drukowane, Książki, Książki dla 
dzieci, Książki do  rysowania, Kolorowanki, Czasopisma, gazety, Ko-
miksy, Informatory, Ulotki, Kalendarze, Pocztówki, Okładki, Wydaw-
nictwa prasowe i  naukowe, Materiały informacyjne, szkoleniowe 
i dydaktyczne, 35 Prowadzenie sklepu internetowego z e-bookami, 
audiobookami, książkami, książkami dla dzieci, książkami do rysowa-
nia, kolorowankami, czasopismami, gazetami, komiksami, informa-
torami, kalendarzami, pocztówkami, okładkami, sprzedaż detaliczna 
e-booków, audiobooków, książek, książek dla dzieci, książek do  ry-
sowania, kolorowanek, czasopism, gazet, komiksów, informatorów, 
kalendarzy, pocztówek, okładek, Usługi związane z  reklamą i  mar-
ketingiem, 41 Usługi wydawnicze, Wydawanie książek i  czasopism 
w postaci elektronicznej, Wydawanie e-booków, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie książek i czasopism papierowych, Publikowanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe, Publikacje multimedialne .

(111) 349334 (220) 2021 08 05 (210) 532427
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) WIeCha WanDa RaBKOLanD FIRMa  
UsłUgOWO-hanDLOWO-PRODUKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD TIMes house
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski, różowy, 
pomarańczowy
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, Usługi w zakresie prowadzenia ho-
teli, hosteli i pensjonatów, Usługi w zakresie tymczasowego zakwa-
terowania, Zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, hostelami i pensjonatami, 
Rezerwacje miejsc noclegowych, Wynajem miejsc noclegowych .

(111) 349335 (220) 2021 08 04 (210) 532346
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TIMe gROUP POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMe gROUP
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 01 .05 .01, 01 .05 .02, 

24 .15 .02, 24 .15 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .01 .12, 26 .01 .16, 
26 .03 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .12
(510), (511) 45 Usługi w  zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia .

(111) 349336 (220) 2021 08 02 (210) 532247
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) RÓŻaŃsKa syLWIa LOVRIn, nowy sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lovrin
(510), (511) 14 Biżuteria .

(111) 349337 (220) 2021 07 08 (210) 531318
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) InPOsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty
(531) 01 .03 .02, 29 .01 .02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  przyjmowania sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do  przyjmowania sortowania i  wyda-
wania paczek i  przesyłek oraz części do  tych urządzeń, urządzenia 
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów po-
wiadamiania za  pośrednictwem sMs lub Internetu, bankomaty, 35 
Wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w  zakresie kolpor-
tażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi 
w  zakresie transportu, pakowania, przechowywania i  dostarcza-
nia przesyłek i  paczek do  automatycznych urządzeń pocztowych, 
usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów .

(111) 349338 (220) 2021 07 08 (210) 531325
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) KOnshURT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOnshURT since 1990
(540) 

(531) 19 .03 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 29 Oleje i  tłuszcze, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Oleje i tłuszcze 
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jadalne, Mięso i  wyroby mięsne, Flaki wołowe, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gulasz wołowy, gulasze, Oliwki nadziewane, Oliwki nadzie-
wane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką 
i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pe-
sto w  oleju słonecznikowym, Potrawy gotowe składające się głów-
nie z  warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety, sałatki gotowe, 
Wstępnie ugotowana zupa, Zupy, Zupy w  puszkach, Zupy z  maka-
ronem, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe, Dania gotowe suche lub w pły-
nie, zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy 
zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] 
makaron, gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Potrawy składające się głównie z  ryżu, 
Potrawy z  makaronu, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z  ryżu, ale  zawierające 
również mięso, ryby lub warzywa, Batony zbożowe i energetyczne, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Chałwa, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty z czekolady 
i orzechów do smarowania kanapek, Żywność na bazie kakao, Żyw-
ność zawierająca kakao [jako główny składnik], Wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, 31 Karmy i pasze dla zwierząt .

(111) 349339 (220) 2021 07 15 (210) 531593
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) RyBICKa-nyga KaROLIna LITTLe heROes, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Little heroes
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, Usługi w  za-
kresie pielęgnacji zwierząt, higiena i  pielęgnacja urody zwierząt, 
strzyżenie zwierząt, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi mycia 
zwierząt domowych, Usługi salonów piękności dla zwierząt domo-
wych, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi 
doradcze związane z  opieką nad zwierzętami, Usługi doradztwa 
w zakresie zdrowia, higieny i troski o urodę zwierząt .

(111) 349340 (220) 2021 08 31 (210) 533339
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) CaPTaIn MIKe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hIPCIOZaURy
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, 25 nakrycia gło-
wy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, 28 gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 349341 (220) 2021 08 25 (210) 533133
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) CZysZCZOŃ agnIesZKa DUŻy LOLeK, Libiąż (PL)
(540) (znak słowny)
(540) duży lolek
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym rów-
nież wysyłkowo i  za  pośrednictwem Internetu, w  zakresie odzieży 
i dodatków odzieżowych, a w szczególności: spodenek, spodni dre-
sowych, jeansów, koszul, bluzek, koszulek bez rękawów, polówek, 
swetrów, kurtek, pasków do spodni .

(111) 349342 (220) 2021 06 08 (210) 529959
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) ZIĘTaRa KRZysZTOF ChaTa ROLnIKa, Koleśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chata Rolnika

(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
rolniczym, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, Usługi 
handlu detalicznego związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi 
handlu detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restaura-
cyjne, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem .

(111) 349343 (220) 2021 06 28 (210) 530828
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) saLIne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) saLIne
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [Paas], Platforma jako usługa 
[Paas] obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji ob-
razów, treści audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Platfor-
ma jako usługa [Paas] służąca do zarządzania relacjami z klientem, 
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa 
[saas], Oprogramowanie jako usługa [saas] służące do zarządzania 
relacjami z  klientem, Pisanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, hosting apli-
kacji mobilnych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie online oprogramowania do  pobrania, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich .

(111) 349344 (220) 2020 04 23 (210) 512796
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) sOPhIa CORDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 17
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .17, 26 .02 .01, 26 .02 .17, 27 .07 .01
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(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, plecaki tury-
styczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, kufry, walizki i  torby 
podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, pasy do bagażu, plecaki 
dla alpinistów, rzemienie sakiewki do  przechowywania przyborów 
do  makijażu, kluczy i  innych rzeczy osobistych, saszetki biodrowe, 
sportowe torby, torby biwakowe, torby na  narzędzia (puste), torby 
przenośne, torby wodoodporne, 35 sprzedaż toreb ewakuacyjnych, 
plecaków ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków medycz-
nych, toreb ratunkowych, plecaków ratunkowych .

(111) 349345 (220) 2020 04 23 (210) 512797
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 16
(732) sOPhIa CORDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 17 sophia Corda
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .17, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .07 .01
(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, plecaki tury-
styczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, kufry, walizki i  torby 
podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, pasy do bagażu, plecaki 
dla alpinistów, rzemienie sakiewki do  przechowywania przyborów 
do  makijażu, kluczy i  innych rzeczy osobistych, saszetki biodrowe, 
sportowe torby, torby biwakowe, torby na  narzędzia (puste), torby 
przenośne, torby wodoodporne, 35 sprzedaż toreb ewakuacyjnych, 
plecaków ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków medycz-
nych, toreb ratunkowych, plecaków ratunkowych .

(111) 349346 (220) 2020 09 03 (210) 517859
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) hUTnIK RaDOsłaW, Kożuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPeX Clan
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01 .01 .02, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 16 nalepki/naklejki [materiały piśmienne], 25 odzież, 42 
usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka] .

(111) 349347 (220) 2020 12 23 (210) 522590
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KORZenIOWsKI ROBeRT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaLKIng LOVeRs KORZenIOWsCy
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 02 .09 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i  instruktażowe, albumy, bro-
szury, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, 
książki, mapy, prospekty, publikacje, kartki okolicznościowe, 21 wy-
roby ze szkła, porcelany i ceramiki, kubki, naczynia, wyroby rękodzie-
ła ze  szkła, porcelany i  ceramiki, 25 odzież sportowa, obuwie spor-
towe, nakrycia głowy, bielizna, skarpety, dresy, kostiumy do opalania 
i  pływania, 28 przyrządy do  ćwiczeń fizycznych, przyrządy gimna-
styczne, torby na sprzęt sportowy,, 32 wody mineralne, wody gazo-
wane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, syropy, 35 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów z branży sportowej 
i rekreacyjnej, realizowane w formie tradycyjnej i za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, pokazy 
towarów, organizowanie pokazów, targów handlowych i  wystaw, 
prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w  zakresie prezentacji 
i  promocji materiałów reklamowych, reklama towarów, publikowa-
nie tekstów reklamowych, sprzedaż gadżetów reklamowych, usługi 
w zakresie dostarczania informacji w prasie i na stronach interneto-
wych odnośnie wydarzeń sportowych, biznesowych, politycznych, 
ekonomicznych i  codziennych doniesień prasowych, dostarczanie 
informacji na  temat kontaktów handlowych i  biznesowych, marke-
ting ukierunkowany na sport, doradztwo biznesowe, prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezento-
wanie towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, 
wynajem czasu reklamowego, 41 edukacja sportowa, nauczanie, 
instruktaże sportowe, kultura fizyczna, organizowanie i  prowadze-
nie forów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie zawodów 
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie on-line książek 
i tekstów o tematyce sportowej, prowadzenie klubów zdrowia, usługi 
oceny sprawności fizycznej dla celów szkoleniowych, usługi trenera 
osobistego, organizowanie wyjazdów i obozów sportowych, usługi 
w zakresie organizowania zajęć sportowych i  rekreacyjnych, w tym 
za pomocą portali internetowych, poradnictwo w zakresie nauczania 
dotyczące sportu i rekreacji, 44 usługi fizjoterapeutyczne, usługi ma-
sażu, doradztwo w zakresie zdrowia, zdrowego żywienia, dietetyki, 
kształtowania sylwetki, usługi wizażystów, usługi sauny i solarium .

(111) 349348 (220) 2021 02 26 (210) 525279
(151) 2021 12 21 (441) 2021 08 30
(732) The POInT We CaRe aBOUT yOUR CUsTOMeRs  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mTools Marketing . narzędzia . Wyniki .
(540) 

(591) czarny, szary, turkusowy
(531) 24 .17 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie do  zarzą-
dzania relacjami z  klientami, Oprogramowanie do  monitorowania, 
analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, aplika-
cje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie marketingowe 
do wyszukiwania, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, Oprogramowanie do optymalizacji kampanii 
PPC [Pay Per Click], Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramo-
wanie typu wirtualny asystent, Oprogramowanie do  systemów re-
zerwacji, Oprogramowanie do  zarządzania rezerwacjami, aplikacje 
do zarządzania kalendarzem zapisów na wydarzenia, warsztaty, spo-
tkania, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne plany dnia, 
elektroniczne organizery wydarzeń i spotkań, Oprogramowanie dla 
usług web callback (wykonywania połączeń telekomunikacyjnych 
inicjowanych przez stronę www) oraz protokołu VoiP, Oprogramo-
wanie komputerowe do video-czatów, Oprogramowanie do użytku 
w komunikacji grupowej, mianowicie w zamieszczaniu postów, przy-
pomnień i  wiadomości z  komunikatorów, współdzieleniu plików, 
synchronizacji kalendarzy i  integracji z  zewnętrznymi dostawcami 
usług, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, 
Oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługiwania sklepów 
online, Oprogramowanie kolejkowe, mianowicie oprogramowanie 
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do koordynowania pozycji kolejkowej i zarządzania nią, automatycz-
nego oddzwaniania i przekazywania wiadomości, Oprogramowanie 
do  sporządzania wiadomości, Oprogramowanie do  automatyzacji, 
koordynacji i zarządzania funkcjami automatycznego oddzwaniania, 
35 Zarządzanie relacjami z klientami, Planowanie strategii marketin-
gowych, Reklama i marketing, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na  rzecz innych, Badania konsumenckie, 
Kampanie marketingowe, skomputeryzowane gromadzenie indek-
sów klientów, Zarządzanie programami lojalności klientów i progra-
mami motywacyjnymi, Konsultacje związane z organizacją kampanii 
promocyjnych na rzecz firm, Doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej, automatyczne przetwarzanie danych, Marketing cyfro-
wy, Planowanie spotkań biznesowych, w  tym on-line, Zarządzanie 
terminarzem spotkań, Usługi umawiania spotkań [usługi biurowe], 
Usługi umawiania spotkań on-line, Przetwarzanie danych dotyczą-
cych terminarzy spotkań, Usługi przypominania o spotkaniach [usłu-
gi biurowe], Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, 
Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, Usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi reklamowe mające na  celu promowanie handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji i  świadczenie usług do-
radczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi aukcyjne online, 
Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a  licytacja odbywa są za pośrednictwem Inter-
netu, Pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych pole-
gająca na: udostępnianiu witryny internetowej w  światowej sieci 
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i za-
opatrywać się w towary i usługi, umieszczać opinie, określać status 
oraz realizować zlecenia i  zamówienia handlowe, zawierać umowy 
i dokonywać transakcji, Usługi handlu online w zakresie licytacji elek-
tronicznych oraz wystawiania ocen online, 38 elektroniczna trans-
misja wiadomości i  danych, elektroniczna wymiana danych, Usługi 
elektronicznej transmisji głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiado-
mości, elektroniczna wymiana wiadomości za  pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów [czatroomów] oraz forów interneto-
wych, Telekomunikacja, Usługi poczty elektronicznej, Usługi chatro-
omów, Udostępnianie usług czatu głosowego, Zapewnianie dostępu 
do  internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie 
dostępu do  platform handlu elektronicznego w  Internecie, Usługi 
komunikacyjne, mianowicie transmisja strumieniowego dźwięku 
i  nagrań audiowizualnych przez internet, Usługi transmisji danych 
dostępne za pomocą kodu dostępu, Transmisja sygnałów do handlu 
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych 
i  systemów komunikacji danych, Wiadomości internetowe, Dostar-
czanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Inter-
netu, Dostarczanie powiadomień o terminach, Usługi web callback 
(wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez 
stronę www) oraz protokołu VoiP, Usługi telekomunikacyjne doty-
czące handlu elektronicznego, 42 Usługi dostawców usług aplika-
cyjnych, Usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania 
komputerowego, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, 
Doradztwo dotyczące oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Integracja oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie komputerów i  oprogramowania 
komputerowego do  analiz i  sprawozdawczości handlowej, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  tworzenie 
witryn internetowych dla osób trzecich, aktualizacja i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowa-
nia do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów inter-
netowych, Tworzenie oprogramowania wykorzystującego sztuczną 
inteligencję i  systemy uczenia maszynowego, Ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytel-
nianie informacji, wiadomości i danych, Usługi doradcze dotyczące 
analizy systemów komputerowych, Usługi komputerowe do analizy 
danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepobieralnego 
oprogramowania on-line do  zarządzania danymi, Programowanie 
oprogramowania do  platform handlu elektronicznego, Udostęp-
nianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego online nie  do  pobrania, 
będącego platformą do zintegrowanej automatyzacji procesów zro-
botyzowanych, zautomatyzowanych operacji opracowywania opro-
gramowania, zautomatyzowanych testów, zautomatyzowanego za-
rządzania infrastrukturą IT i zautomatyzowanych operacji w centrach 

danych, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowni-
ków programów komputerowych, Usługi wsparcia technicznego 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Konserwacja, instala-
cja i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zarządzania 
i monitorowania kontaktów oraz interakcji z klientem .

(111) 349349 (220) 2021 04 01 (210) 526985
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) sTROngeR aB, sztokholm (se)
(540) (znak słowny)
(540) sTROngeR
(510), (511) 18 Torebki zakładane przez ramię, Torby ze ściągaczem, 
Torby na  siłownię, Torby, etui na  karty [etui na  notatki], Portfele 
na  karty [wyroby skórzane], etui na  karty kredytowe, etui na  karty 
kredytowe wykonane ze  skóry, Woreczki ze  ściągaczem, Plecaki, 
Torby na  zestawy, Worki sportowe, Worki gimnastyczne do  różno-
rodnego użytku, Torby materiałowe na zakupy, Pokrowce na odzież, 
Płócienne torby, Torby podróżne, torby weekendowe, Kopertówki, 
Torebki, Pasy na  ramię, Portmonetki, Portfele, etui na  klucze, Para-
solki, Pokrowce na parasolki, Torby do pracy, Torby ze skóry i imitacji 
skóry, siatki na zakupy wielokrotnego użytku, Woreczki, Kosmetycz-
ki, Torby na ramię, 25 sportowe rajstopy, Opaska sportowa, spodnie 
sportowe, Kurtki sportowe, Kombinezony, spodenki sportowe, stro-
je gimnastyczne, Koszulki sportowe, spodnie dresowe, Leginsy, T-
-shirty, spodenki kolarskie, spodenki, Popychacze pedałów, Topy 
[odzież], golfy bez rękawów, Pulower z  kapturem, Opaska na  gło-
wę [odzież], spodnie z  tartanu, Topy kamizelkowe, Koszulki bez rę-
kawów, Pulowery z polaru, spodnie na co dzień, Trykoty, spodenki 
gimnastyczne, Pończochy, Bluzy [odzież], Bluzy do biegania, Długa 
bielizna, Legginsy ciążowe, Kamizelki do  biegania, Kombinezony 
do biegania, swetry, Koszulki polo, spodnie do golfa, skarpety, sta-
niki sportowe, stroje sportowe, Odzież sportowa, Podkoszulki spor-
towe, elastyczne spodnie, Jednoczęściowy strój kąpielowy, Dłuższe 
majtki, slipy, Podkoszulki, Kalesony, spodnie rozgrzewające, Kurtki 
rozgrzewające, Bluzki rozgrzewające, spodnie przeciwwiatrowe, 
spodnie do yogi, skarpetki do jogi, Topy do jogi, Bluzki do jogi, Czap-
ki z daszkiem, Buty do biegania, Trampki, spodnie, Bielizna, spodnie 
termoaktywne, Bluzki termoaktywne, Koszule z  długimi rękawami, 
Kurtki typu shell, Crop topy, nakrycie głowy, Rękawiczki [odzież], Pa-
ski [odzież], Kamizelki, golfy, stroje kąpielowe, Odzież przeciwdesz-
czowa, spodnie przeciwdeszczowe, Kurtki przeciwdeszczowe, Parki, 
spodnie sportowe odprowadzające wilgoć, Biustonosze, spódnice, 
Rajstopy, Bikini .

(111) 349350 (220) 2021 04 08 (210) 527425
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) Fash sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaL-ash
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z  kamieni szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria 
damska, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżu-
teria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria 
i  wyroby jubilerskie, Biżuteria na  ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria 
szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżute-
ria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szla-
chetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wyso-
kiej próby, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złotem, Branso-
letki [biżuteria], Bransoletki na  kostkę, Bransoletki powlekane 
srebrem, Bransoletki pozłacane, Bransoletki z drewnianych koralików, 
Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki 
z  tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z  tworzyw sztucznych 
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będące wyrobami jubilerskimi, Bransolety, Bransolety do zegarków, 
Bransolety obręcze, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], 
Fantazyjna biżuteria, Klipsy, Klipsy do  krawatów, Klipsy jubilerskie 
przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Kolczyki do uszu, Kolczy-
ki-koła, Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki pozłacane, Kolczyki 
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, spinki do krawatów, szpilki 
do  krawatów, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki, nakrycia głowy dla 
panny młodej w postaci tiar, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powle-
kane srebrem, naszyjniki „śliniaki”, naszyjniki [wyroby jubilerskie], 
naszyjniki z metali szlachetnych, Osobiste ozdoby z metali szlachet-
nych, Ozdobne szpilki do  kapeluszy, Ozdobne szpilki z  metali szla-
chetnych, Ozdobne wpinki do  klapy, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby 
do kapeluszy z metali szlachetnych, Ozdoby do obuwia z metali szla-
chetnych, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, Ozdo-
by do uszu w postaci biżuterii, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Ozdoby ścienne z metali 
szlachetnych, Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Pierścionki, 
Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki 
powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, 
Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki złote, spinki do krawatów 
z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki do krawatów wyko-
nane z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankie-
tów i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetny-
mi, spinki do  mankietów posrebrzane, spinki do  mankietów 
wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, spin-
ki do mankietów wykonane ze złota, spinki do mankietów wykonane 
z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, spinki do mankie-
tów wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów z metali szlachet-
nych, spinki do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami półsz-
lachetnymi, spinki do  szali mające charakter biżuterii, srebrne 
bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, 
sygnety, szpilki [biżuteria], szpilki biżuteryjne, szpilki biżuteryjne 
do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, szpilki ozdobne 
[biżuteria], Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie do oso-
bistej ozdoby, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubi-
lerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie po-
kryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, 
Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby 
jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord, Wyroby jubilerskie wy-
konane z brązu, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, 
Wyroby jubilerskie wykonane z  kryształu pokrywanego metalami 
szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z  metali szlachetnych, 
Wyroby jubilerskie z  kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
z  kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z  metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie 
z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zapięcia do biżuterii, Zapięcia 
do naszyjników, Zapinki do krawatów z metali szlachetnych, Zawiesz-
ki [biżuteria], Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokry-
wane nimi, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki do bransoletek [biżu-
teria] z  metali pospolitych, Zawieszki do  breloków do  kluczy, 
Zawieszki do naszyjników, Złote bransoletki, Złote kolczyki, Złote łań-
cuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, Złote naszyjniki, 18 Kuferki ko-
smetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Kopertówki [małe torebki], Ko-
smetyczki [saszetki na  przybory toaletowe], Kuferki na  kosmetyki 
[puste], Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 
Małe damskie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Portmonetki, 
Portfele na karty, sakiewki ściągane na sznurek, sakiewki do przecho-
wywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, 
Torby, Torby i portfele skórzane, Torby na garnitur, Torby na garnitury, 
koszule i sukienki, Torby na obuwie, Torby na parasole, Torby na ubra-
nia, Torby na zakupy, Torby plażowe, Torebki, Torebki damskie, Toreb-
ki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, To-
rebki do  ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki 
na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, To-
rebki, portmonetki i portfele, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, To-
rebki wykonane ze skóry, Torebki-paski na biodra, Torebki typu hobo, 
20 akcesoria do  przechowywania ubrań, altany [meble], Zasłony 
bambusowe, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, 
Barki ruchome [meble], Biurka, Biurka i stoły, Biurka do celów biuro-
wych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka modułowe [meble], Biur-
ka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne [meble], 

Blaty na  szafki, Drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, 
Drewniane parawany z  dekoracyjną kratownicą, Drewniane półki 
i  stojaki [meble], Drewniane pudła i  pudełka do  przechowywania, 
Drewniane ramki na zdjęcia, Drewniane ramy do obrazów, Drewniane 
skrzynie, Drewniane szyldy, Drewniane żaluzje, Duże wyściełane fote-
le, Drzwiczki do mebli, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne 
do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwi przechylne nie-
metalowe [części mebli], Drzwi przechylne metalowe [części mebli], 
Drzwi do szafek, Drzwi do szaf, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do me-
bli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, Drzwi do mebli, Fotele, Fotele biurowe, Fo-
tele bujane, Fotele wypoczynkowe, Kanapy, Kanapo-tapczany, 
Komody, Komódki z  szufladami, Komody [meble], Komody ścienne, 
Komplety mebli do salonu, Kosze do przechowywania [meble], Krze-
sła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła [fotele] biurowe, 
Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, Krzesła 
na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła składa-
ne, Krzesła stołowe, Kufry [szafki], ławki, ławki z półkami, ławy [me-
ble], ławy ogrodowe połączone na  stałe z  ławkami, łóżka, łóżka 
drewniane, łóżka piętrowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, Me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble łazienkowe, Plan-
sze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, spi-
nacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Żaluzje do wnętrz oraz 
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, elementy mebli segmento-
wych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Kosze niemetalowe, Kredensy [meble], 
Kredensy, Kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], Kre-
densy, toaletki, komody, łóżka ze schowkiem [szufladami], łóżka skła-
dane, Meble, Meble do celów wystawowych, Meble do celów katalo-
gowania, Meble do  eksponowania towarów, Meble do  ekspozycji 
produktów w  punktach sprzedaży, Meble do  oranżerii, Meble 
do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do salonu, Meble 
do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów, Me-
ble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe 
wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble gięte, Meble kuchen-
ne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Me-
ble kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Meble metalowe, 
Meble na  miarę (do  zabudowy), Meble modułowe [kombinowane], 
Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [pa-
tio], Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykona-
ne z drewna, Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, Meble przystosowane do  układania jedno 
na drugim, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble rat-
tanowe, Meble sklepowe, Meble skórzane, Meble sypialne, Meble sy-
pialniane na  miarę (do  zabudowy), Meble sypialniane na  wymiar 
(do zabudowy), Meble tapicerowane, Meble trzcinowe, Meble uliczne 
niemetalowe, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane głównie 
ze szkła, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane 
z  tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze  stali, Meble wykonane 
ze  stalowych rurek, Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze 
do punktów sprzedaży, Meble z  listewek, Meble z opcją zmieniania 
w  łóżka, Meble z  przegrodami na  butelki [barki], Meble z  tworzyw 
sztucznych, Meble z tworzyw sztucznych do łazienek, Meble zawiera-
jące łóżka, Meble ze szkła, Meblościanki, Półki meblowe, Modułowe 
meble łazienkowe, Modułowe układy półek [meble], narożniki [me-
ble], niskie stoły w  stylu japońskim (zataku), Parawany [meble], Po-
duszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki na  krzesła, Poduszki na  sie-
dzenia, Poduszki na  siedzenia do  krzeseł, Poduszki ozdobne, Półki 
biblioteczne, Półka na  talerze, Półki do  celów wystawowych, Półki 
do  pisania, Półki do  przechowywania [meble], Półki biurowe, Półki 
i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Półki [meble], Półki na buty, 
Półki na dostawy [meble], Półki na książki, Półki na żywność, Półki nie-
metalowe [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [me-
ble], Półki wiszące [meble], Półki wystawowe, Półki z metalu [meble], 
Półki z niemetalowych materiałów [meble], Pufy [meble], Regały, Re-
gały drewniane [meble], Regały do przechowywania, Regały [meble], 
Regały metalowe, Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały meta-
lowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Rozkłada-
ne fotele, segmenty do przechowywania [meble], segmenty wysta-
wiennicze do  celów prezentacyjnych, segmenty wystawiennicze 
do  celów ekspozycyjnych, segmenty wystawiennicze [meble], seg-
menty wystawowe do celów promocyjnych, składane łóżka, skrzynie, 
skrzynie do  przechowywania [meble], skrzynie [meble], sofy, sofy 
rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, stojaki do  wystawiania 
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materiałów [meble], stojaki do wystawiania produktów w punktach 
sprzedaży, stojaki na kapelusze, stojaki na płaszcze, stojaki na paraso-
le, stojaki na ręczniki [meble], stojaki na ubrania, stojaki, półki, stojaki, 
półki [meble] do  celów przechowywania, wytworzone głównie 
z tworzywa sztucznego, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki wy-
stawowe, stojaki wystawowe na stroje, stoliki, stoliki do herbaty, sto-
liki kawowe, stoliki nocne, stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne 
z szufladami, stoliki salonowe, stoliki składane, stoły, stoły do jadalni, 
stoły kuchenne, stoły [meble], szafki, systemy półkowe [regały], sys-
temy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części 
mebli], szafki [części zestawu], szafki do celów wystawowych, szafki 
do przechowywania, szafki do sypialni, szafki kuchenne, szafki do to-
alet, szafki łazienkowe, szafki [meble], szafki metalowe, szafki meta-
lowe [meble], szafki na buty, szafki na płyty [meble], szafki na mate-
riały biurowe [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania, 
szafki nocne, szafki ścienne, szafki wystawowe, szafki z  lustrami, 
szafki zamykane, szafki ze  schowkami, szafy, szafy [meble], szafy 
na dokumenty w postaci mebli, szafy wnękowe, szafy z lustrami, Ta-
borety, Taborety ruchome [meble], Taborety ze  schodkiem [meble], 
Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Tapczany wyko-
nane z drewna, Toaletki, Toaletki [meble], Toaletki z trzema lustrami, 
Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki do ubrań, Wieszaki do płaszczy, 
Wieszaczki na klucze [meble], Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki 
na  części garderoby, Wieszaki na  kapelusze, Wieszaki na  kapelusze 
[haki] niemetalowe, Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki na klu-
cze [meble], Wieszaki na krawaty, Wieszaki na płaszcze [haczyki mon-
towane na ścianie] niemetalowe, Wieszaki na płaszcze [meble], Wie-
szaki na  płaszcze [stojaki] niemetalowe, Wieszaki na  torby, 
niemetalowe, Wieszaki na  ubrania, nie  z  metalu, Wieszaki stojące 
do ubrań, Wieszaki stojące na płaszcze, Wieszaki stojące na ubrania, 
25 akcesoria na  szyję, anoraki, apaszki, apaszki [chustki], artykuły 
odzieżowe do użytku teatralnego, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, ascoty [krawaty], Balerinki [obuwie], Baletki, Bandany, Banda-
ny na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Bermudy, Bermudy 
(szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna 
damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna noc-
na, Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna oso-
bista i  nocna, Bielizna osobista z  dzianiny, Bielizna termoaktywna, 
Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciar-
skie], Bikini, Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze 
miękkie, nieusztywniane, Biustonosze samonośne, Biustonosze spor-
towe pochłaniające wilgoć, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Body 
[bielizna], Body [odzież], Bojówki, Bokserki, Bokserki damskie [bieli-
zna], Bolerka, Bonżurki, Botki, Botki dla kobiet, Bryczesy, Bryczesy 
do  chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Butorolki, Buty 
damskie, Buty dla kobiet, Buty do  kostki, Buty na  płaskim obcasie, 
Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty płó-
cienne, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty wsuwa-
ne, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Cheong-
sams (chińskie sukienki), Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chu-
sty noszone na ramionach, Chusty [odzież], Chusty pareo, Chusty pla-
żowe, Chusty, szale na głowę, Ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], Cylindry [kapelusze], Czapeczki na  przyjęcia 
[odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki bez daszków, Czapki dziane, 
Czapki futrzane, Czapki i  czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, 
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, 
Czepki damskie [nakrycia głowy], Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Czubki do  butów, Damska bielizna, Damskie kapcie składane, 
Damskie koszule nocne, Damskie luźne topy, Damskie sukienki 
na uroczystości, Daszki, Daszki czapek, Daszki do czapek, Daszki jako 
nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki prze-
ciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Długa bieli-
zna, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne haiki, Długie 
luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], Dopi-
nane kołnierzyki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Drewniaki 
i sandały w stylu japońskim, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędo-
we kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, eleganc-
kie buty wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], etole 
z  futra syntetycznego, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, 
Fartuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Fartuchy z  tworzyw sztucz-

nych), Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę], Fezy, Figi, Fraki, Fulary, 
Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdobne krawaty], Funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Futra 
[odzież], gabardyna [odzież], galowa odzież wieczorowa, garnitury, 
garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe 
[odzież], garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym stylu, gar-
nitury wieczorowe, garnitury wizytowe, getry, golfy, golfy [odzież], 
gorset, gorsety, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], gorse-
ty [odzież, wyroby gorseciarskie], gorsety [tworzące jedną całość 
ze  stanikiem], gorsety [wyroby gorseciarskie], gorsy koszul, grube 
kurtki, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, halki [bie-
lizna], halki [odzież], halki pod kimona [Juban], halki pod kimona (ko-
shiimaki), halki, półhalki, Japonki, Japońskie obuwie robocze z  od-
dzieloną częścią na duży palec (jikatabi), Japońskie obuwie ze słomy 
ryżowej (waraji), Japońskie szlafroki (nemaki), Jaszmaki, Jednoczę-
ściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Jednoczęścio-
we piżamy, Jedwabne krawaty, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane 
na obuwie], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki kamufla-
żowe, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, 
Kamizelki z  polaru, Kapcie skórzane, Kapelusze, Kapelusze Fedora, 
Kapelusze futrzane, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze plażo-
we, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Ka-
pelusze słomkowe, Kapelusze turzycowe [suge-gasa], Kapelusze 
w kształcie dzwonka [cloche], Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kap-
tury, Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kaszkiety, Kaszmirowe szale, 
Kieszenie do  odzieży, Kołnierze, Kołnierze do  sukienek, Kołnierzyki 
przypinane, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], 
Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony zimowe, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Kostiumy, Kostiumy 
dla kobiet, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Ko-
stiumy kąpielowe dla mężczyzn i  kobiet, Kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiu-
my na  bale maskowe i  halloween, Kostiumy teatralne, Kostiumy 
ze spódnicą, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Ko-
szule do spania, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule ha-
wajskie z  guzikami z  przodu, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule 
nocne, Koszule sztruksowe, Koszule z  długimi rękawami, Koszule 
z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krót-
kimi rękawami, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Ko-
szule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo 
z dzianiny, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Koszulki z  nadrukami, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie hal-
ki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrod-
niczki, Krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie 
piżamy damskie, Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie spodnie, 
Krynoliny, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, 
Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako 
odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki nie-
przemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane 
[odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, Kurtki 
puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki z dzianiny po-
larowej, Kurtki wierzchnie, Kurtki z  kapturem chroniące przed zim-
nem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Legginsy, Letnie 
sukienki, Majtki, Majtki damskie, Majtki przypominające szorty z luźną 
nogawką, Majtki wyszczuplające, Małe kapelusze, Mankiety, Mantyle, 
Maski ochronne [modna odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Mę-
skie apaszki, Męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, 
Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mitry [nakrycia głowy], Modne ka-
pelusze, Mokasyny, Mufki, Mufki futrzane, Mufki [odzież], Mycki, piu-
ski, narzutki na  ramiona, narzutki na  ramiona [odzież], nauszniki 
[odzież], Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, 
Obuwie damskie, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
do  celów rekreacji, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obu-
wie rekreacyjne, Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież 
do  spania, Odzież dziana, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, 
Odzież futrzana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwab-
na, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i  dziecięca, Odzież modelująca, Odzież nieprzemakalna, 
Odzież termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakłada-
na na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież przeciw-
deszczowa, Odzież puchowa, Odzież rekreacyjna, Odzież skórzana, 
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Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież w  stylu sportowym, Odzież 
wełniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na  złe warunki pogodowe, 
Odzież wodoodporna, Odzież z  diodami elektroluminescencyjnymi 
LeD, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież ze  skóry, Ogrodniczki, Okrycia głowy 
z daszkiem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Okrycia 
przeciwdeszczowe, Okrycia wierzchnie [odzież], Okrycia zakładane 
na  kostiumy kąpielowe, Opaski na  głowę [odzież], Opaski na  szyję 
[części odzieży], Palta, Pantofle bez napiętka, Pantofle domowe, Pan-
tofle domowe ze  skóry, Pantofle kąpielowe, Pantofle z  tworzyw 
sztucznych, Papierowe czapki używane jako części odzieży, Paski, Pa-
ski do butów, Paski do smokingów, Paski materiałowe [odzież], Paski 
[odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane 
z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy do wyszczuplania talii, Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pasy wyszczuplające [gorsety], Pe-
lerynki, Peleryny futrzane, Peleryny [narzutki], Peleryny [płaszcze], Pi-
żamy, Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płasz-
cze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze z  bawełny, Płaszcze z  materiału dżinsowego, 
Płaszcze ze  skóry owczej, Płaszcze zimowe, Plisowane spódnice 
do uroczystych kimon (hakama), Podkolanówki, Podkoszulki, Podko-
szulki bez rękawów, Podkoszulki z  długimi rękawami, Podomki, Po-
domki [szlafroki], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Połączenie ko-
szulki z majtkami [bielizna damska], Polary, Półgolfy, Półhalki, Poncza, 
Pończochy, Poszetki, Poszetki [odzież], Prochowce, Przybrania głowy 
[woalki], Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery bez rękawów 
[odzież], Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kapturem, Pulo-
wery z  polaru, Pumpy, Pumpy damskie, Pumpy do  kolan, Rajstopy, 
Rajstopy bez pięt, Rajtuzy, Rajtuzy na szelkach, Ramiączka do biusto-
noszy, Rękawice, w  tym rękawice ze  skóry, skóry surowej lub futra, 
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki 
jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki z jednym palcem, Ręka-
wiczki zimowe, Rybaczki, saboty, sandały, sandały damskie, sandały-
-drewniaki, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały mę-
skie, sandały w  stylu japońskim (zori), sarongi, sari, skarpetki, 
skarpetki i pończochy, skarpetki męskie, skarpetki noszone jako kap-
cie, skarpetki (Podwiązki do-), skarpetki wełniane, skarpetki z palca-
mi, skarpety bez stopy, skarpety do kostek, skarpety do spania, skar-
pety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne 
do obuwia [stopki], skórzane nakrycia głowy, skórzane ochraniacze 
na  spodnie (odzież), skórzane sandały w  stylu japońskim, skórzane 
sukienki, slipy męskie, figi damskie, smokingi, Śniegowce, spodenki, 
spodenki bokserskie, spodenki kąpielowe, spódnica-spodnie, spód-
nice, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, 
spodnie, spodnie capri, spodnie do kolan [bryczesy], spodnie do pi-
żamy, spodnie dresowe, spodnie khaki, spodnie [nieformalne], 
spodnie od  dresu, spodnie nieprzemakalne, spodnie pumpy [alla-
dynki], spodnie przeciwdeszczowe, spodnie skórzane, spodnie 
sztruksowe, spodnie w stylu pirackim, spodnie wierzchnie, spodnie 
ze stretchu, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], sportowe 
nakrycia głowy [inne niż kaski], stringi, stroje jednoczęściowe, stroje 
kąpielowe monikini, stroje maskaradowe, stroje na maskaradę, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, 
sukienka na  szelkach do  noszenia na  bluzkę, sukienki damskie, su-
kienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, 
suknie wieczorowe, surduty, suspensorium [bielizna osobista], swe-
try, swetry bez rękawów, swetry [odzież], swetry polo, swetry rozpi-
nane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, swetry z  półgolfem, szale, szale boa 
[odzież], szale i chusty na głowę, szale i etole, szale-tuby, szale [tylko 
z trykotu], szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki [odzież], sza-
liki jedwabne, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], 
szelki, szerokie koszule wierzchnie, szkielety kapeluszy, szkockie be-
rety, szlafmyce, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szmizetki, szorty, 
szorty kąpielowe, szorty [odzież], szorty z polaru, sztormiaki [odzież], 
T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, 
Tenisówki [obuwie], Termoaktywne nakrycia głowy, Tkane koszule, 
Toczki [kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy [odzież], Topy wiązane 
na szyi, Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Trencze, Trykot, Trykoty, Try-
koty [ubrania], Trykoty z długimi nogawkami, Tuniki, Tuniki hawajskie, 
Ubrania codzienne, Wełniane rajstopy, Wełniane szale noszone w kra-

jach ameryki łacińskiej, Wiatrówki, Woalki, welony, Woalki, welony 
[odzież], Wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Wstaw-
ki do bielizny [części odzieży], Wstawki do pończoch [części odzieży], 
Wstawki do  rajstop [części odzieży], Wstawki do  skarpetek stopek 
[części odzieży], Wstawki do trykotów [części odzieży], Wstawki pod 
pachy [części do  odzieży], Wygodne luźne spodnie, Wyroby poń-
czosznicze, Wysokie chodaki do chodzenia po deszczu (ashida), Ża-
kiety męskie, Żakiety z dzianiny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], gu-
mowce, Kominiarki, Kombinezony puchowe, Mankiety do  butów, 
Marynarki od garniturów, nakrycia głowy, Muszki, Opaski na głowę, 
Pasy przez ramię do odzieży, Płaszcze gabardynowe, Podwiązki ślub-
ne, spodenki halkowe .
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(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) ZaWIsZa CZaRny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drogeria Zawiszy
(540) 

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .13 .01, 24 .13 .09, 24 .13 .17, 23 .01 .01, 
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03 .11 .01, 03 .11 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna, 
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd 
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farma-
ceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alko-
hol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne 
środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej po-
mocy, wyposażone, apteczki przenośne z  wyposażeniem, azotan 
bizmutu do  celów farmaceutycznych, Balsam gurjunowy do  celów 
medycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe, Białkowe suplemen-
ty diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biocydy, Biologiczne ho-
dowle tkanek dla celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek 
dla celów weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycz-
nych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Biomarkery 
diagnostyczne do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Borowi-
na do  kąpieli, Borowina lecznicza, Bransoletki nasączane środkiem 
odstraszającym owady, Brom do  celów farmaceutycznych, Butle 
z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, Cement 
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Chemiczne środki 
antykoncepcyjne, Chinina do  celów medycznych, Chinolina do  ce-
lów medycznych, Chinowiec do  celów medycznych, Chirurgiczne 
materiały opatrunkowe, Chleb dla diabetyków przystosowany do ce-
lów medycznych, Chloroform, Chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, Cukier do celów medycznych, Cukier mlekowy do ce-
lów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, 
Czopki, Dentystyczne materiały ścierne, Detergenty do  celów me-
dycznych, Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowa-
ne do  celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Digitalina, Drewno cedrowe jako środek od-
straszający owady, Drożdże do  celów farmaceutycznych, ekstrakty 
roślinne do  celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe owado-
bójcze, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty 
farmaceutyczne], enzymy do  celów farmaceutycznych, enzymy 
do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy 
mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farma-
ceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do ce-
lów farmaceutycznych, etery celulozy do  celów farmaceutycznych, 
etery do  celów farmaceutycznych, eukaliptol do  celów farmaceu-
tycznych, eukaliptus do  celów farmaceutycznych, Fenol do  celów 
farmaceutycznych, Fosforany do celów farmaceutycznych, Fungicy-
dy, gaza opatrunkowa, gazy do  celów medycznych, gąbka do  ran, 
gąbki antykoncepcyjne, gencjana do celów farmaceutycznych, gli-
cerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów me-
dycznych, gorczyca do  celów farmaceutycznych, guma do  celów 
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z nikoty-
ną do  użytku jako pomoc w  rzucaniu palenia, gumiguta do  celów 
medycznych, gwajakol do  celów farmaceutycznych, hematogen, 
hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do  celów leczniczych, herbicydy, hormony do  celów me-
dycznych, hydrastyna, hydrastynina, Immunostymulanty, Implanty 
chirurgiczne składające się z  żywych tkanek, Insektycydy, Intymne 
preparaty nawilżające, Izotopy do celów medycznych, Jalapa [wilec 
przeczyszczający], Jednorazowe maty do  przewijania niemowląt, 
Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, 
Jujuba lecznicza, Kadzidełka do odstraszania owadów, Kalomel [fun-
gicyd], Kamfora do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów na bazie den-
drymerów, do  produktów farmaceutycznych, Karbolineum {środek 
przeciwpasożytniczy], Katechu do  celów farmaceutycznych, Kau-
czuk do celów dentystycznych, Kąpiele tlenowe, Kleje chirurgiczne, 
Kleje do protez dentystycznych, Kokaina, Kolagen do celów medycz-
nych, Kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do  celów medycznych, Kolo-
dium do  celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste do  celów 
medycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Kom-
presy, Konopie indyjskie do celów medycznych, Koper włoski do ce-
lów medycznych, Kora do  celów farmaceutycznych, Kora drzewa 
myrobalan do celów farmaceutycznych, Kora kondurango do celów 

medycznych, Kora krotonowa, Kora mangrowa do celów farmaceu-
tycznych, Kora z angostury do celów medycznych, Korzenie leczni-
cze, Korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, Kreozot do ce-
lów farmaceutycznych, Krew do  celów medycznych, Kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Kurara, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Kwasja [gorzknia] do ce-
lów medycznych, Kwasy do  celów farmaceutycznych, Kwebracho 
do celów medycznych, Kwas siarczany do celów farmaceutycznych, 
Lakier dentystyczny, Lecytyna do celów medycznych, Lecznicze pa-
sty do zębów, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze pły-
ny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty toa-
letowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lekarstwa prze-
ciw zaparciom, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki 
do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze [wspierające]do celów 
medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, Lep 
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Lukrecja do celów farmaceutycz-
nych, Lupulina do celów farmaceutycznych, Magnezja do celów far-
maceutycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Majtki higieniczne, Mastyksy dentystyczne, Maści do  celów 
farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecznych, Maści 
rtęciowe, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, 
Materiały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, medycz-
ne, Mazidła, Mączka rybna do celów farmaceutycznych, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farma-
ceutycznych, Mech irlandzki do  celów medycznych, Mentol, Mięso 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Mięta do celów 
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele 
do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceu-
tycznych, Mleko w  proszku dla niemowląt, Moleskin do  celów me-
dycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecz-
nicze, nalewki do  celów medycznych, napary lecznicze, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów me-
dycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, Obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, Octan glinu do  celów farmaceutycz-
nych, Octany do  celów farmaceutycznych, Odczynniki chemiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Odświeżacze do ubrań 
i  tkanin, Odżywcze suplementy diety, Okłady, Okłady gorczycowe, 
Okrągłe podkładki na  odciski stóp, Olej gorczycowy do  celów me-
dycznych, Olej rycynowy do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Olejek terpentynowy do celów farmaceutycz-
nych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, Opiaty, Opium, Opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], Osocze krwi, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do  mycia, Papier 
do okładów gorczycowych, Papier odczynnikowy do celów medycz-
nych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Papier prze-
ciwmolowy, Papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, Paski 
siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, Pasza lecznicza dla zwierząt, Pektyna do celów farmaceutycz-
nych, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony do celów farma-
ceutycznych, Pestycydy, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy dla osób 
cierpiących na  inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Pieluszki dla 
niemowląt, Pijawki do celów medycznych, Plastry, Plastry do celów 
medycznych, Plastry z  nikotyną do  użytku jako pomoc w  rzucaniu 
palenia, Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywania oczu, 
Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, Podłoża dla 
kultur bakteryjnych, Podpaski higieniczne, Pomady do  celów me-
dycznych, Porcelana na protezy dentystyczne, Preparaty albumino-
we do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i  weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do  celów 
farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do  celów farmaceutycz-
nych, Preparaty chemiczne do  celów medycznych, Preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do diagno-
zowania ciąży, Preparaty chemiczne do  leczenia chorób roślin 
zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, Pre-
paraty chemiczne do  zwalczania chorób winorośli, Preparaty che-
miczne do zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne do zwalczania 
pleśni, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagno-
styczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty do  irygacji do  celów 
medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty 
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do  leczenia trądziku, Preparaty do  niszczenia grzybów powodują-
cych próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia szkodników, Pre-
paraty do odświeżania powietrza, Preparaty do odymiania do celów 
medycznych, Preparaty do sterylizacji, Preparaty do sterylizacji gle-
by, Preparaty do  tępienia larw, Preparaty do  tępienia ślimaków na-
gich, Preparaty do  zwalczania myszy, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty leczą-
ce wszawicę [pedikulicydy], Preparaty lecznicze na  porost włosów, 
Preparaty medyczne do  odchudzania, Preparaty na  bazie wapna 
do  celów farmaceutycznych, Preparaty na  hemoroidy, Preparaty 
na  odmrożenia, Preparaty nutraceutyczne do  celów terapeutycz-
nych lub medycznych, Preparaty organoterapeutyczne, Preparaty 
przeciw moczeniu się, Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym do  celów farmaceutycznych, Preparaty 
przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzające oskrzela, Preparaty ta-
mujące krwawienie, Preparaty terapeutyczne do  kąpieli, Preparaty 
ułatwiające ząbkowanie, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witami-
nowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Pre-
paraty zawierające aloes do  celów farmaceutycznych, Preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, Produkty uboczne z procesu obrób-
ki ziaren zbóż do  celów dietetycznych lub medycznych, Propolis 
do celów farmaceutycznych, Proszek kantarydowy, Proszek perłowy 
do  celów medycznych, Przepaski na  oczy do  celów medycznych, 
Przeszczepy ]żywe tkanki], Przewodniki chemiczne do elektrod elek-
trokardiografów, Pyretrum [proszek], Rad do celów medycznych, Ra-
diologiczne substancje kontrastowe do  celów medycznych, Roz-
puszczalniki do  usuwania plastrów samoprzylepnych, Roztwory 
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do ce-
lów farmaceutycznych, soda oczyszczona do  celów farmaceutycz-
nych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, sole do  kąpieli mineralnych, sole potasowe do  celów 
medycznych, sole sodowe do  celów medycznych, sole trzeźwiące, 
sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa 
do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorgani-
zmów, substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje 
żrące do  celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki 
osuszające do celów medycznych], syropy do użytku farmaceutycz-
nego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw 
brodawkom, Środki algobójcze, Środki bakteriobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne do  celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do  toalet 
chemicznych, Środki do leczenia oparzeń, Środki do mycia bydła [in-
sektycydy], Środki do  mycia psów [insektycydy], Środki do  mycia 
zwierząt [insektycydy, Środki do  oczyszczania powietrza, Środki 
do tępienia much, Środki do tępienia szkodników, środki hemosta-
tyczne w sztyfcie, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki leczni-
cze przeciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środ-
ki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, Środki 
odstraszające owady, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw ro-
ślinom skrytopłciowym, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw 
zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, 
Środki przeciwrobacze, Środki przeczyszczające, Środki ściągające 
do  celów medycznych, Środki trawienne do  celów farmaceutycz-
nych, Środki uspakajające, Środki uspokajające, Środki wywołujące 
pęcherze, Środki zmniejszające apetyt do  celów medycznych, 
Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspomagają-
ce opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, Terpentyna 
do celów farmaceutycznych, Tlen do celów medycznych, Tłuszcz do-

jarski [maść do  pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze 
do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Tran, tro-
ciczki do  odymiania, Tymol do  celów farmaceutycznych, Waciki 
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wata 
do celów medycznych, Wata higroskopijna, Wazelina do celów me-
dycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Wielorazo-
we pieluszki do  pływania dla niemowląt, Winny kamień do  celów 
farmaceutycznych, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda 
gulardowa, Woda melisowa do celów farmaceutycznych, Woda mor-
ska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utleniona do celów 
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Wosk dentystyczny, Wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, Wstępnie wypełnione strzy-
kawki do  celów medycznych, Wyciągi z  chmielu do  celów 
farmaceutycznych, Wypełniacze przestrzeni kostnej składające się 
z  żywych tkanek, Wypełnienia skóry do  wstrzykiwania, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Żelatyna do  celów medycznych, Żele do  masażu 
do  celów medycznych, Żele do  stymulacji seksualnej, Żywność dla 
niemowląt, Żywność homogenizowana przystosowana do  celów 
medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do  celów me-
dycznych, 35 Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
agencje reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w  wyborze towarów i  usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Marketing ukierunkowany, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie 
konsumentów do  celów komercyjnych lub marketingowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Rozwija-
nie koncepcji reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych .

(111) 349354 (220) 2021 07 08 (210) 531288
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) CIChOCKI MaRCIn, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Betrabiotyk
(510), (511) 5 Mieszanki paszowe uzupełniające, 44 Usługi weteryna-
ryjne .

(111) 349355 (220) 2021 05 10 (210) 528611
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) PRaCOWnIa PROJeKTOWa aRChIPeLag a . WÓJCIaK, R . 
WÓJCIaK sPÓłKa JaWna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRChIPeLag .PL
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i  biurowe, makiety architekto-
niczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, gazety, czasopisma, 
książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmien-
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nicze, afisze, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, 
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały pi-
śmiennicze, kleje do  celów domowych, galanteria papiernicza, po-
jemniki, tuby, torby i pudełka z kartonu, papieru, tektury i tworzyw 
sztucznych do  pakowania, Urządzenia biurowe oraz materiały eks-
ploatacyjne do nich, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, 
bindownice do  użytku biurowego, obcinarki do  papieru, 37 Usługi 
w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót bu-
dowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w za-
kresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, 
montaż konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, 
usługi budowlane wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyj-
ne w  tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, 
elektryczne, Usługi w  zakresie wykonawstwa budownictwa miesz-
kaniowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabyt-
kowych i dzieł sztuki, Montaż i konserwacja instalacji inteligentnych 
systemów automatyzacji, Montaż i  konserwacja systemów alarmo-
wych, komputerów i sieci komputerowych, Usługi budowlane w za-
kresie budownictwa drogowego i  kolejowego, inżynierii miejskiej, 
inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydroge-
ologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących 
wszystkie rodzaje energii odnawialnej, Wykonywanie prac ziemnych, 
drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, Budowa, mon-
taż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, 
Zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, 
Wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, ter-
micznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, Wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, Wykonywanie, konserwa-
cja i  modernizacja hydroizolacji, Modernizacja techniczna maszyn 
i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące ma-
teriałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, doradztwo 
w  zakresie doboru izolacji akustycznych, 42 Usługi w  zakresie pro-
jektowania i  konsultingu architektonicznego, budowlanego i  urba-
nistycznego, Projektowanie architektury w  zakresie budownictwa 
mieszkaniowego i przemysłowego, Projektowanie architektury oto-
czenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazo-
wego, Projektowanie budownictwa drogowego i kolejowego, inży-
nierii miejskiej, ukształtowania terenów pod budownictwo, Usługi 
w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, 
Doradztwo w  zakresie projektowania, aranżacji i  dekoracji wnętrz, 
Badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budow-
nictwa, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla 
budownictwa, Pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonaw-
cze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację budyn-
ków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, 
Usługi w  zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, gra-
fiki, projektowania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, Usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik 
i technologii w budownictwie, Usługi w zakresie projektowania, do-
radztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska 
naturalnego, Prowadzenie usługowych prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego 
środowiska człowieka, Badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, 
drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń 
przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych 
i dźwiękochłonno – izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych 
i  przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu 
pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń w  środowisku, opracowania ekofizjograficzne, 
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środo-
wisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicz-
nych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie pro-
jektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo 
przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych .

(111) 349356 (220) 2021 04 06 (210) 527319
(151) 2021 10 01 (441) 2021 05 17
(732) aDaMCZyK RysZaRD KULaWy KOŃ, Kęty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KULaWy KOŃ DaJe KOPa
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 
z  owoców, brzeczka piwna, cydr bezalkoholowy, drinki na  bazie 
piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy(napoje bezalkoholo-
we), lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoho-

lowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje ener-
getyzujące, napoje gazowane (proszek do  napojów), napoje izoto-
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteina-
mi, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z  soków owo-
cowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do  napojów 
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory-sok [napój], sarsapa-
rilla (napoje bezalkoholowe z-), shandy [napój składający się z piwa 
i  lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop 
do  lemoniady, syrop do  napojów, woda (napoje), woda gazowana, 
woda gazowana (preparaty do produkcji), woda mineralna(napoje), 
woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wyso-
koprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje, 
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier] aperitify, arak, 
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [napój alkoholowy], 
kirsz [alkohol na  bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy likier, miód 
pitny, napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe 
na  bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe za-
wierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, 
sake, whisky, wino, wódka .

(111) 349357 (220) 2021 01 14 (210) 523161
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) Us Pharmacia International, Inc ., Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIgOR FIT
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty 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-
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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 po-
ruszanie 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) 349358 (220) 2021 05 27 (210) 529511
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 02
(732) BRODZIK WITOLD, Ryczów-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrimaJura
(540) 

(591) biały, granatowy, jasnoniebieski, jasnozielony, niebieski, 
zielony
(531) 01 .15 .21, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Woda, woda źródlana i mineralna niegazowana, woda 
źródlana i mineralna gazowana, woda stołowa, woda sodowa, napo-
je bezalkoholowe, napoje energetyzujące, bezalkoholowe napoje 
z  soków owocowych, soki owocowe, syropy do  napojów, piwa, 35 
Prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, hurtow-
niach oraz przez Internet wód mineralnych i napojów .

(111) 349359 (220) 2021 06 08 (210) 529936
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) Uns-sUPPLeMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uns
(540) 

(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  parafarmaceutyczne uzu-
pełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 
suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, su-
plementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, 
preparaty medyczne do  odchudzania, preparaty farmaceutyczne 
stosowane w  kosmetyce, maści do  celów farmaceutycznych, sole 
do kąpieli mineralnych i leczniczych, Zioła, nalewki, korzenie i oleje 
lecznicze, Wody mineralne do  celów leczniczych, herbaty i  napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierza-
jące, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
plastry do celów medycznych .

(111) 349360 (220) 2021 06 30 (210) 530928
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) eURUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIMOCO beauty

(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Balsamy 
do  celów kosmetycznych, emulsje do  ciała, Kosmetyczne peelingi 
do  ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do  skóry, Maski 
kosmetyczne, Kosmetyki do  makijażu, Błyszczyki do  ust, Pomadki 
do  ust, Kosmetyki do  brwi, Ołówki do  brwi, Tusze do  rzęs, Lakiery 
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do dema-
kijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, 
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, 
Preparaty do włosów, szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, suche 
szampony, Mydła i  żele, Patyczki z  watą do  celów kosmetycznych, 
Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyper-
spiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, Produkty 
perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki 
eteryczne, Zestawy kosmetyków .

(111) 349361 (220) 2021 07 13 (210) 531510
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) KInOgRaM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KInOgRaM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 16 .03 .05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Broszury drukowane, Drukowane fol-
dery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Plakaty reklamo-
we, Publikacje drukowane, Reklamy drukowane, 35 analiza w zakre-
sie marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i  marketingu, Doradztwo w  zakresie marketingu, 
Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketin-
gowych za  pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie 
marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz in-
nych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowa-
nie i  prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na  rzecz 
osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Porady w  za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w  zakresie 
zarządzania marketingowego, Produkcja reklam kinowych, Profilo-
wanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Prowadzenie badań marketingowych, Reklama i marketing, Reklamy 
kinowe, Rozpowszechnianie materiałów w  zakresie reklamy, mar-
ketingu i  publicity, Rozwój planu marketingowego, sporządzanie 
raportów do  celów marketingowych, Usługi badawcze w  zakresie 
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reklamy i marketingu, Usługi marketingowe świadczone za pomocą 
sieci cyfrowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie marketingu produk-
tów, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i  służą-
cych do prezentacji marketingowych, 40 Drukowanie cyfrowo prze-
chowywanych obrazów i  zdjęć, Drukowanie, na  zamówienie, nazw 
firm oraz logo na  towarach osób trzecich, w  celach promocyjnych 
i  reklamowych, Drukowanie reklam, Drukowanie zdjęć, 41 Doradz-
two zawodowe, Kina, nauczanie indywidualne, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Pokazy 
filmów kinematograficznych i  kinowych, Pokazy filmów kinowych, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Świadczenie usług rozrywko-
wych poprzez filmy kinowe, Usługi informacyjne dotyczące harmo-
nogramu wyświetlania filmów, Usługi kinowe, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 43 Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów ka-
wowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach .

(111) 349362 (220) 2021 07 14 (210) 531517
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRZeMysłOWO hanDLOWe sTanLaB 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTanLaB
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02, 24 .09 .02
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach 
badawczych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, nie-
przetworzone tworzywa sztuczne, nawozy sztuczne, Środki do har-
towania i  lutowania, Produkty chemiczne do  konserwowania arty-
kułów żywnościowych, substancje garbujące, 2 Żywice naturalne, 
Barwniki, Wykończenia podłóg drewnianych, 3 Środki wybielające, 
Środki do  czyszczenia, Środki do  polerowania, Środki do  szorowa-
nia, Środki do  ścierania, 5 Produkty farmaceutyczne i  weterynaryj-
ne, Odżywcze suplementy diety, 9 Pipety laboratoryjne, 17 Mika, 19 
sklejka, Drewno obrobione, Drewno budowlane, Drewniane forniry, 
Dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe, 20 Wy-
kończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 22 Plandeki, 
30 Przyprawy, 39 Transport, Pakowanie towarów, składowanie towa-
rów, 40 Obróbka drewna .

(111) 349363 (220) 2021 05 25 (210) 529301
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) ŚnIeŻKa TRaDe OF COLOURs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaFIL esT .1917
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .06, 26 .05 .18, 26 .11 .13

(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gipsu, spoiwa 
olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze do żywic epoksydo-
wych, Preparaty do  odtłuszczania stosowane w  procesach produk-
cyjnych, 2 Farby zewnętrzne i  wewnętrzne w  tym farby do  metalu 
i do betonu, Farby dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, 
olejne, antystatyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, Lakie-
ry i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, silikonowe, 
ftalowo-karbamidowe, emalie ftalowe, Farby alkidowe, Lakiery po-
liuretanowe, Preparaty w  postaci farb, emalie w  postaci farb, ema-
lie do malowania, Pokosty i lakiery, Utrwalacze, spoiwa do farb i la-
kierów, Żywice naturalne w  stanie surowym, Żywice epoksydowe 
do pokrywania ścian, Żywice naturalne do użytku w produkcji sub-
stancji klejących, pokostów i lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Folie 
metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, Taśmy anty-
korozyjne, 17 Farby i lakiery izolacyjne, Żywice półprzetworzone, Ta-
śmy izolacyjne .

(111) 349364 (220) 2021 07 07 (210) 531263
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) nIeZaLeŻne WyDaWnICTWO POLsKIe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaZeTa POLsKa
(540) 

(531) 03 .07 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopisma i papie-
rowe dodatki do nich, materiały szkoleniowe, 38 Przydzielanie dostę-
pu do baz danych w Internecie, Udostępnianie elektronicznych połą-
czeń wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, 
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi komunikacyjne 
w zakresie dostępu do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do stron internetowych, Usługi związane z portalami telekomuni-
kacyjnymi, Zapewnianie 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 sie-
ciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do  blogów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowy-
wanych elektronicznie w  plikach centralnych do  zdalnego wglądu, 
Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapew-
nianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach kompu-
terowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfro-
wych, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów 
wideo, Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie do-
stępu do  portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci in-
formacyjnej, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszel-
kich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do  treści 
multimedialnych online, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicz-
nych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  treści audio 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie do-
stępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online 
zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie 
i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Za-
pewnianie użytkownikom dostępu do  wyszukiwarek, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie bez-
piecznej poczty elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego 
transferu danych przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego 
elektronicznego przesyłania obrazów, Zapewnianie bezprzewodowe-
go elektronicznego przesyłania danych, Dostarczanie dokumentów 
online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Do-
starczanie wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości 
i  danych w  drodze transmisji elektronicznej, Zapewnianie dostępu 
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do treści, stron internetowych i portali, Dystrybucja danych lub obra-
zów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej lub Internetu, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem 
cyfrowej telefonii komórkowej, elektroniczna transmisja danych, wia-
domości i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urzą-
dzeń elektronicznych, elektroniczna wymiana danych przechowywa-
nych w  bazach danych dostępnych za  pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośred-
nictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów 
internetowych, elektroniczne przesyłanie wiadomości, Danych i  pli-
ków, elektroniczne 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 spo-
łecznościowych, Udostępnianie Internetu dla oferowania połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową forum dyskusyj-
ne, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za  pomocą 
kodów 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 elek-
tronicznej, Odbieranie i  przesyłanie elektronicznych wiadomości, 
Poczta elektroniczna i  skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem usług online, sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywa-
nie informacji 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, Retransmisja wiadomości [elektroniczna], 
Świadczenie usług poczty elektronicznej [email], Świadczenie usług 
on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Tele-
komunikacyjne usługi dostępowe, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, 
Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych wspomagana 
komputerowo, Transmisja danych za  pomocą środków elektronicz-
nych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, Trans-
misja danych za  pośrednictwem poczty elektronicznej, Transmisja 
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wia-
domości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, Trans-
misja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych 
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero-
wą, Transmisja podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych onli-
ne, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa mate-
riałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów 
audio, wizualnych i  audiowizualnych za  pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wi-
deo w  Internecie, Transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz 
i dane, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie 
online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami kom-
puterów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu 
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecz-
nościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online 

do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych po-
między użytkownikami, Udostępnianie połączeń telekomunikacyj-
nych z  Internetem lub bazami danych, Udostępnianie wirtualnych 
środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewa-
nie się w czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów, Usługi elektronicz-
nej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi transmisyjne w sieci WWW 
[webcasting], Usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowy-
wania wiadomości elektronicznych, Wspomagana komputerowo 
transmisja wiadomości, danych i obrazów, Wynajmowanie czasu do-
stępu do światowych sieci komputerowych, Transmisja filmów, obra-
zów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i  informacji multimedialnych za pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 
Podcasting, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, agen-
cje informacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Inter-
netu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie wiadomości za pośred-
nictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna transmisja 
wiadomości i  danych, elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i  danych, elektroniczne 
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja informa-
cji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów domowych, 
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunika-
cyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, 
Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za  pośrednictwem elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości 
[sMs], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i  komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja 
obrazu za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i  danych, Usługi 
agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji 
prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych w za-
kresie telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], Usłu-
gi dostępu do telekomunikacji, Usługi elektronicznej agencji prasowej, 
Usługi gromadzenia i  przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwia-
jące przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi 
komunikacyjne za  pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesy-
łania danych dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmisja 
wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, Usługi bez-
przewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, 41 Usługi wydaw-
nicze, Usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i pe-
riodyków, druków,dzienników, czasopism, poradników, Usługi 
w zakresie produkcji filmów i nagrań na taśmach video .

(111) 349365 (220) 2021 08 20 (210) 532956
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) słUPIK BaRTłOMIeJ TURLaJ KLOPsa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURLaJ KLOPsa
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w  tym 
także świadczone on-line wyrobów cukierniczych, Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z  dostawą na  miejsce, 43 Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Usługi restauracyjne, Restauracje dla turystów, Restauracje 
z  grillem, Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi w  zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi barowe, Dostarczanie żywno-
ści i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi kawiarni, Usługi 
koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Usługi kateringowe, Organi-
zacja przyjęć [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i  napoje], 
Imprezy [zapewnianie jedzenia i napojów], Dekorowanie ciast .
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(111) 349366 (220) 2021 07 21 (210) 531797
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) eKO-ByŚ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eko-Byś
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzę-
dzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, 39 Transport, Usługi przewozu, Usługi nawigacji 
transportem, Usługi wynajmu związane z transportem i magazyno-
waniem, Pakowanie i  składowanie towarów, 40 Recykling i  uzdat-
nianie odpadów, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów, Kruszenie kamieni, niszczenie dokumentów, niszcze-
nie materiałów tajnych, Obróbka betonu, Obróbka i  przetwarzanie 
papieru, Obróbka i  recykling opakowań, Przetwarzanie tworzyw 
sztucznych, Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia dys-
ków twardych, 44 niszczenie chwastów, Pielęgnacja ogrodów, Usługi 
koszenia trawników, Usługi niszczenia chwastów .

(111) 349367 (220) 2021 08 11 (210) 532571
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 13
(732) TRansITIOn TeChnOLOgIes Ms sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT Ms TRansITIOn TeChnOLOgIes Ms
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 .03 .15, 26 .04 .01, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Wszystkie programy kom-
puterowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących 
lub środków rozpowszechniania, tzn . oprogramowania zapisanego 
na  magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z  odległych sieci 
komputerowych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia danych, Urządzenia do nagrywania, przesy-
łania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Komputery, 
Komputery przenośne, Oprogramowanie do  urządzeń mobilnych, 
sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, Urządzenia, aparaty 
i  akcesoria służące do  telekomunikacji, Oprogramowanie dotyczą-
ce komunikacji multimedialnej, Magnetyczne, optyczne i  cyfrowe 
nośniki danych, Oprogramowanie komputerowe dla sieci i  usług, 
Programy komputerowe stosowane w  Internecie, serwery, sprzęt 
do przetwarzania danych, 41 Organizowanie i prowadzenie kursów 
edukacyjnych i szkoleń, Organizowanie praktyk zawodowych, Usługi 
wydawnicze i edytorskie, Organizowanie konferencji i szkoleń, usługi 
w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje multimedialne, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sym-
pozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 
oraz dziedzin pokrewnych, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne i  szko-
leniowe związane z  oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, 
aplikacjami i sieciami, 42 Usługi w zakresie projektowania i tworze-
nia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, Do-
radztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego i  komputerowych 
baz danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja i  konserwacja 
komputerowych baz danych, Usługi wparcia technicznego polega-
jące na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i kom-
puterowych baz danych, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii 
komputerowej, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Prace badawczo-rozwojowe, Usługi projektowe, projektowanie 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, 
projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wy-
dawniczą, Usługi w  zakresie tworzenia oprogramowania kompute-
rowego do  komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, 
Usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i sys-

temów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania 
i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych, Programo-
wanie komputerów i urządzeń mobilnych, Konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Projektowanie i  tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub 
optymalizujące procesy biznesowe, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Usługi w zakresie opracowywania, 
integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardwa-
re i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, 
Usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i  sieci 
komputerowych, Zarządzanie projektami IT, Usługi wsparcia archi-
tektonicznego IT, Usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie 
informatyki, Outsourcing programistów, informatyków oraz specja-
listów IT, Outsourcing zespołów projektowych, Outsourcing usług 
oraz rozwiązań IT, Pomoc techniczna w zakresie systemów i sprzętów 
komputerowych, oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
komputerowych sieci, Projektowanie komputerowych baz danych, 
Usługi w  zakresie technologii informatycznych i  komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz sys-
temów komputerowych .

(111) 349368 (220) 2020 11 18 (210) 521068
(151) 2021 10 01 (441) 2021 06 14
(732) eDIPResse POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWC KOsMeTyK WsZeCh CZasÓW WIZaZ pl
(540) 

(591) biały, czarny, fioletowy
(531) 01 .15 .15, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, produkty i preparaty do opalania i chroniące przed promienio-
waniem ultrafioletowym, produkty i preparaty do samoopalania, my-
dła, produkty i  preparaty do  mycia, pielęgnacji układania i  ochrony 
włosów, produkty i preparaty do koloryzacji i stylizacji włosów, pro-
dukty i  preparaty do  makijażu i  demakijażu, produkty i  preparaty 
do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produkty i preparaty 
do pielęgnacji stóp i dłoni, preparaty do depilacji, produkty i prepara-
ty do  golenia i  po  goleniu, środki i  preparaty do  pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, środki perfumeryjne i za-
pachowe, perfumy, wody toaletowe, olejki esencjonalne i  ekstrakty 
aromatyczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, 
nielecznicze produkty i preparaty do higieny intymnej, środki toaleto-
we zawarte w tej klasie, pudry kosmetyczne nielecznicze, chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów 
kosmetycznych, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji, my-
cia i  ochrony skóry, włosów i  paznokci, preparaty dermatologiczne, 
preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, ko-
smetyki do celów leczniczych, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki, pianki i balsamy, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele 
lecznicze, mydła odkażające, antybakteryjne, dezynfekujące, leczni-
cze, lecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki leczni-
cze przeciw poceniu się, środki odkażające, środki odkażające 
do użytku domowego, chusteczki odkażające, chusteczki nasączone 
preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczki do  czyszczenia nasą-
czone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, antybakte-
ryjne preparaty i środki do mycia twarzy i rąk, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku domowego do ce-
lów higienicznych i do celów medycznych, produkty dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze do użytku domowego, dezodoranty łazien-
kowe, suplementy diety, suplementy diety przeznaczone do polep-
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szania stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, witaminy 
i  preparaty witaminowe, plastry, materiały opatrunkowe, herbaty 
lecznicze, herbaty odchudzające do  celów medycznych, 9 magne-
tyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na no-
śnikach danych, publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, pu-
blikacje ładowalne w  postaci elektronicznej z  Internetu, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów, czasopism, 
periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w  postaci 
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w posta-
ci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki audio, 
książki w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne, 
programy i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, pro-
gramy, oprogramowanie do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
aplikacje, programy, oprogramowanie komputerowe do przetwarza-
nia i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogra-
mowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej dzia-
łalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe 
do pobrania, czytniki książek cyfrowych, komputerowe bazy danych, 
interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie 
umożliwiające utrzymywanie baz danych, oprogramowanie umożli-
wiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o pro-
duktach i usługach konsumenckich, 16 materiały drukowane, publika-
cje drukowane, gazety, dzienniki, periodyki, magazyny, czasopisma 
drukowane, książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, foto-
grafie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, 
plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, sko-
rowidze, koperty, kartki okolicznościowe, bilety i kupony papierowe, 
torby papierowe, torby na  prezenty, torby na  zakupy papierowe 
i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, długopisy i  pióra, 
ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra 
i ołówki, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne świadczone za  po-
średnictwem mediów społecznościowych, blogów lub portali inter-
netowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i  promocji, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, Intranetu, usługi w  zakresie reklamy prasowej, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i  materiałów rekla-
mowych, udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmo-
wanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, doradztwo marketin-
gowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i  systematyzowania 
danych i informacji do komputerowych baz danych, usługi kompilacji, 
aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji w komputero-
wych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodar-
czej udostępniane on-line, usługi dostarczania informacji handlo-
wych, usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem 
komputerowych baz danych, udostępnianie informacji biznesowych 
w dziedzinie mediów społecznościowych, katalogowanie informacji 
o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy po-
mocy komputera, usługi pośrednictwa w  nawiązywaniu kontaktów 
handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, promowanie sprzedaży za  pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem artykułów promocyjnych w gazetach, periodykach, na blo-
gach internetowych, portalach internetowych i w mediach społecz-
nościowych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie biznesowe 
w zakresie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników sto-
sujących aplikacje i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania 
i oceniania treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania to-
warów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem programów rabatowych, promowanie towarów i usług osób 

trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, zarządza-
nie programem rabatowym w  celu umożliwienia uczestnikom uzy-
skania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, prezen-
towanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, informacje na te-
mat rankingu sprzedaży produktów, obsługa portali internetowych 
on-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi, usługi sprze-
daży i wymiany towarów, w tym przez Internet: kosmetyków, prepara-
tów i produktów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów i produktów 
do opalania i chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, 
preparatów i produktów do samoopalania, mydeł, produktów i pre-
paratów do mycia, pielęgnacji, układania i ochrony włosów, produk-
tów i preparatów do koloryzacji i stylizacji włosów, produktów i pre-
paratów do  makijażu i  demakijażu, produktów i  preparatów 
do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produktów i prepara-
tów do pielęgnacji stóp i dłoni, preparatów do depilacji, produktów 
i preparatów do golenia i po goleniu, środków i preparatów do pielę-
gnacji zębów i jamy ustnej, środków do czyszczenia zębów . środków 
perfumeryjnych i  zapachowych, perfum, wód toaletowych, olejków 
esencjonalnych i  ekstraktów aromatycznych, dezodorantów i  środ-
ków przeciw poceniu, antyperspirantów, produktów i  preparatów 
do higieny intymnej, środków toaletowych, pudrów kosmetycznych, 
chusteczek nawilżanych do  celów higienicznych i  kosmetycznych, 
wacików do  celów kosmetycznych, produktów i  preparatów leczni-
czych do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, prepa-
ratów dermatologicznych, preparatów farmaceutycznych stosowa-
nych w  medycynie estetycznej, kosmetyków do  celów leczniczych, 
leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek i balsamów, 
soli do kąpieli do celów medycznych, kąpieli leczniczych, mydeł odka-
żających, antybakteryjnych, dezynfekujących, leczniczych, leczni-
czych środków do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, środków leczni-
czych przeciw poceniu się, suplementów diety, suplementów diety 
przeznaczonych do  polepszania stanu skóry, włosów i  paznokci 
do celów leczniczych, środków odkażających, środków odkażających 
do  użytku domowego, chusteczek odkażających, chusteczek nasą-
czonych preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczek do  czyszcze-
nia nasączonych środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, 
antybakteryjnych preparatów i środków do mycia twarzy i rąk, środ-
ków dezynfekcyjnych i  antyseptycznych, środków dezynfekujących 
do  użytku domowego do  celów higienicznych i  do  celów medycz-
nych, produktów dezodoryzujących i  oczyszczających powietrze 
do użytku domowego, dezodorantów łazienkowych, witamin i prepa-
ratów witaminowych, plastrów, materiałów opatrunkowych, herbat 
leczniczych, herbat odchudzających do  celów medycznych, artyku-
łów papierniczych i  biurowych, książek, gazet, czasopism, magazy-
nów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, map, planów, kart 
pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelanowych i szklanych, arty-
kułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, 
okularów, odzieży i dodatków do odzieży, nakryć głowy, butów, tore-
bek, kosmetyczek, kwiatów, usługi w zakresie analizy i porównywania 
cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmu-
jące sondaże opinii publicznej, usługi prenumeraty gazet, czasopism 
oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet 
dla osób trzecich, organizowanie wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i  handlowych, usługi współpracy z  blogerami, 
usługi zarządzania społecznością on-line, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi 
agencji informacyjnych i  prasowych, usługi internetowego serwisu 
informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, 
forów, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do plat-
form i portali w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostę-
pu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książko-
wych, publikacji, zdjęć, filmów i  obrazów za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Internetu, Intranetu, transmisja, udostępnianie i wy-
świetlanie informacji z komputerowych baz danych, usługi udostęp-
niania portali internetowych o tematyce zdrowotnej, medycznej, far-
makologicznej, usługi udostępniania portali internetowych 
związanych z kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, od-
żywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i  rekreacją, 
kulturą, sztuką, rozrywką, komunikacja za  pośrednictwem blogów 
on-Iine, usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, 
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi udo-
stępniania komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, 
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usługi przydzielania dostępu do baz danych, zapewnianie i wynajmo-
wanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie 
internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tabli-
cy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron inter-
netowych, usługi elektronicznej transmisji danych i  dokumentów, 
przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem witryny internetowej, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
usługi poczty elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych 
i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, wymiana da-
nych elektronicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji 
i  nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publi-
kacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, perio-
dyków, książek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, usługi 
publikacji, publikowanie i  redagowanie materiałów drukowanych, 
usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, perio-
dyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie 
elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedial-
ne i internetowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edu-
kacyjnych i  kulturalnych, organizowanie warsztatów szkoleniowych, 
doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, wypo-
życzanie gazet, czasopism, magazynów i  książek, usługi bibliotek 
elektronicznych, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygo-
towywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kul-
turalnych i  sportowych, organizowanie i  prowadzenie konkursów, 
konferencji, kongresów, wystaw i  targów w  celach rozrywkowych, 
edukacyjnych i  dobroczynnych, organizowanie i  prowadzenie semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncer-
tów, wydarzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych, organizowanie i  prowadzenie loterii i  plebiscytów, 
organizowanie i  prowadzenie ceremonii przyznawania i  wręczania 
nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, 
urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinar-
nych, mody i stylu, usługi pisania blogów, publikowanie recenzji, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, produkcja nagrań 
audio i video, produkcja multimedialna, produkcja programów radio-
wych i  telewizyjnych, nagrywanie i  montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi fotograficz-
ne, fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, 
usługi informacji o  edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych 
i  kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i  rekreacji, 
usługi związane z  rozrywką, udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i kul-
turalne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi w zakresie 
rekreacji, udostępnianie publikacji on-Iine ze wskazówkami dotyczą-
cymi receptur, wyboru receptur, planowania posiłków, opracowywa-
nia menu oraz ze wskazówkami kucharskimi, opracowywanie recep-
tur i przepisów kulinarnych (materiały edukacyjne), usługi edukacyjne 
dotyczące gotowania, usługi przygotowywania serwisów informacyj-
nych do transmisji przez Internet, usługi konsultacyjne, doradcze i in-
formacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakre-
sie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych 
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projekto-
wanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, usługi kom-
puterowe w  zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych 
w celu pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej, zdro-
wotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych z psychologią, ko-
smetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, diete-
tyką, przepisami kulinarnymi, sportem i  rekreacją, kulturą, sztuką, 
rozrywką, związanych z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udo-
stępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania infor-
macji w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higieny żywienia, 
odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, udostęp-
nianie miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, usługi projek-
towania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktu-
alizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych 
baz danych, udostępnianie miejsca w  Internecie na blogi, usługi ka-
wiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron 
internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, w tym blogów 

on-line, usługi testowania produktów, testowanie kosmetyków, prace 
badawczo rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematy-
ki społecznej, badania i  analizy naukowe, badania w  dziedzinie me-
diów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 44 
usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, ko-
smetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, 
usługi informacji medycznej i  zdrowotnej, udostępnianie informacji 
o placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, 
fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach sPa, 
aptekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi doradcze, konsul-
tacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 349369 (220) 2021 07 12 (210) 531438
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) KUPIsIeWICZ KaTaRZyna s-TeRn COnsULTIng, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Drholy
(510), (511) 5 Kroplówki witaminowe, suplementy diety, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, 44 hipnoza, Rehabilitacja, Masaże, Usługi 
dietetyków, akupunktura, Leczenie z zastosowaniem biorezonansu, 
Radiestezja, Bioenergoterapia .

(111) 349370 (220) 2021 07 12 (210) 531452
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) TheRMeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thermex
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Instalacje oczyszczania ścieków, Instalacje do  wenty-
lacji, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje do  sterylizacji, Instala-
cje do celów sanitarnych, Instalacje do oczyszczania gazu, Instalacje 
do  obróbki chemicznej, Instalacje do  obróbki przemysłowej, Insta-
lacje i  urządzenia do  suszenia, Instalacje spalania do  paliw kopal-
nych, Instalacje oczyszczające do  materiałów odpadowych, Insta-
lacje spalania do  paliw odpadowych, Instalacje do  przetwarzania 
ścieków, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje 
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, Instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
Instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę 
i sanitacji, 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Doradztwo związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do  recyklingu [przetwarzanie], Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmie-
ci, Przetwarzanie materiałów paliwowych, Obróbka chemiczna ga-
zów spalinowych powstałych podczas spalania paliw kopalnych, 
Wytwarzanie energii, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania 
materiałów, do  wytwarzania energii i  do  produkcji na  zamówienie, 
42 Prowadzenie badań inżynierskich, Projektowanie produktów inży-
nieryjnych, Badania projektów inżynieryjnych, Inżynieria (prace inży-
nieryjne), Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, 
Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię .

(111) 349371 (220) 2021 06 17 (210) 530419
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) TeLeWIZJa POLsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat WyBIeRZ sWOJe WsZysTKO
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(540) 

(591) żółty, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, sprzęt elektroniczny, sprzęt elektrycz-
ny, akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, 
Urządzenia elektryczne, akcesoria do urządzeń elektronicznych, 16 
Publikacje, gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydaw-
nictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, notesy, Pióra, 
Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjątkiem aparatów, 
Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały in-
struktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, 
Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej, Badania rynkowe, analizy gospodarcze, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agen-
cje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organi-
zacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Pro-
mocja towarów i  usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na  cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w  środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlo-
we w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-

tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, 
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie infor-
macji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bez-
przewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, 
Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawa-
nie i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za  pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nada-
wanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za  pośred-
nictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wia-
domości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, 
agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w  Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatycz-
ne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji 
za  pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Do-
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starczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lot-
niczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypoży-
czanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Orga-
nizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji 
energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 nauczanie, Kształcenie, edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozryw-
ka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkur-
sów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, 
Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kultural-
nych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konfe-
rencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Kom-
puterowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów 
oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie pe-
riodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji 
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radio-
wych, Montaż programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, Usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapi-
sów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi stu-
dia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [saas], Platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usłu-
gi zarządzania projektami w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, 
hosting platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania kompute-

rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, 
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, usługi opiekuńcze, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Prywatne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w  celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, 
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 349372 (220) 2021 06 17 (210) 530420
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(732) TeLeWIZJa POLsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat WyBIeRZ sWOJe WsZysTKO
(540) 

(591) żółty, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, sprzęt elektroniczny, sprzęt elektrycz-
ny, akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, 
Urządzenia elektryczne, akcesoria do  urządzeń elektronicznych, 16 
Publikacje, gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydaw-
nictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, notesy, Pióra, Dłu-
gopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażo-
we, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby 
z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i  informacji biz-
nesowej, Badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji han-
dlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy 
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korespondencyjne, sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarza-
nie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trze-
cich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usłu-
gi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, Zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te to-
wary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi po-
średnictwa w  powyższym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami warto-
ściowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi 
leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w  zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i  majątku, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, 
Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyj-
ne, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działal-
ność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunika-
cji za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowe-
go, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 

do  globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do internetu, Usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, nada-
wanie i  transmisja programów radiowych, nadawanie i  transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawa-
nie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje in-
formacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia 
obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, 
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie 
środków transportu, Pakowanie i  składowanie towarów, Organizo-
wanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
nauczanie, Kształcenie, edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i  telewizyjnych, Usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, Usługa prowadze-
nia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów te-
lewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, 
Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypoży-
czanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybu-
cja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów 
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw niepe-
riodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 



92 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 12/2022

i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [saas], Platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [saas], Usługi do-
radztwa w  zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i in-
formatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, ho-
sting platform w internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostaw-
cy hostingu w  chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w za-
kresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udo-
stępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania apli-
kacji mobilnych i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi do  tych celów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opiekuńcze, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i  zwierząt, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 349373 (220) 2021 06 26 (210) 530858
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) aLBIŃsKI seRgIUsZ, aLBIŃsKa MagDaLena seMa  
sPÓłKa CyWILna, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sema
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty i artyku-
ły higieniczne, 10 higieniczne podkłady ochronne, Jednorazowe 
podkłady ochronne, Prześcieradła dla dzieci używane przy niekon-
trolowaniu czynności fizjologicznych, Prześcieradła dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, Prześcieradła do  badań 
lekarskich, Prześcieradła do  przykrywania podczas operacji, Prze-
ścieradła do użytku na salach operacyjnych, Prześcieradła na łóżka 
chorych, Prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, Przeście-
radła ortopedyczne przystosowane do  użytku podczas operacji 
ortopedycznych, Prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, 
Prześcieradła sterylne chirurgiczne, Prześcieradła używane przy 
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, ser-
wety ochronne, 35 agencje eksportowe i  importowe, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, gromadzenie i  systematyzowanie In-
formacji w komputerowych bazach danych, Informacja handlowa, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing internetowy, Pokazy 

towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Prowadzenie, przygotowywanie 
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w ce-
lach komercyjnych i  reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Wystawy w  celach handlowych lub re-
klamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, 
preparaty i artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektrycz-
na, aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, higieniczne 
podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady 
dentystyczne, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontro-
lowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła do  badań 
lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prze-
ścieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka 
chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, przeście-
radła ortopedyczne przystosowane do  użytku podczas operacji 
ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w  chirur-
gii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane 
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, 
przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne, sprzęt i  in-
strumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i  in-
strumenty chirurgiczne do  użytku medycznego, ślinochrony [ko-
ferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły 
higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, 
jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, prze-
ścieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fi-
zjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, prześcieradła do  badań lekarskich, prześcieradła 
do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na sa-
lach operacyjnych, prześcieradła na  łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przy-
stosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, przeście-
radła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chi-
rurgiczne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, 
serwety ochronne, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku 
stomatologicznego, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku 
medycznego, ślinochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: preparaty i  ar-
tykuły dentystyczne, preparaty i  artykuły higieniczne, aparatura 
dentystyczna, elektryczna, aparaty i  instrumenty medyczne i  we-
terynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe pod-
kłady ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła dla dzieci 
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prze-
ścieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
prześcieradła do  badań lekarskich, prześcieradła do  przykrywa-
nia podczas operacji, prześcieradła do  użytku na  salach opera-
cyjnych, prześcieradła na  łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] 
do  użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przystoso-
wane do  użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w  chirurgii, prześcieradła sterylne chirur-
giczne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, 
serwety ochronne, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku 
stomatologicznego, sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku 
medycznego, ślinochrony [koferdamy], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, aparatura 
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady 
ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła dla dzieci używa-
ne przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła 
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześciera-
dła do  badań lekarskich, prześcieradła do  przykrywania podczas 
operacji, prześcieradła do  użytku na  salach operacyjnych, prze-
ścieradła na  łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] do  użytku me-
dycznego, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do  użytku 
podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] sto-
sowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześciera-
dła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla 
niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne, 
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sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku stomatologicznego, 
sprzęt i  instrumenty chirurgiczne do  użytku medycznego, ślino-
chrony [koferdamy] .

(111) 349374 (220) 2021 07 07 (210) 531305
(151) 2021 11 18 (441) 2021 08 02
(732) Mastercard International Incorporated, nowy Jork (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) płać kartą i wypłacaj
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26 .01 .06, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, Obsługa 
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obcią-
żeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w  formie kart 
o zapisanej wartości, elektroniczne transakcje kredytowe i debe-
towe, usługi płatności i  prezentacji rachunków, wypłaty gotów-
kowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane 
z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z au-
toryzacją i  rozliczaniem transakcji, uzgadnianie transakcji, zarzą-
dzanie gotówką, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsoli-
dowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowywania 
danych i  informacji profilowych o kliencie oraz powiązane z nimi 
usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przeno-
szenia funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania 
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i  weryfikacji 
transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, mianowicie 
bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne i  elektroniczne 
przekazy pieniężne poprzez publiczne sieci komputerowe w celu 
ułatwienia handlu elektronicznego, elektroniczny transfer fundu-
szy, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie danych i ra-
portów dotyczących kart kredytowych i debetowych, zarządzanie 
zapisami finansowymi, usługi elektronicznego transferu funduszy 
i wymiany walut, usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
dla osób trzecich w  zakresie kredytów konsumenckich, Rozpo-
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, usługi informacji finansowych udzielanych 
drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć informatyczną oraz 
usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych 
usług, Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług han-
dlu detalicznego świadczonych drogą telekomunikacji mobilnej, 
mianowicie usługi płatnicze za pośrednictwem urządzeń bezprze-
wodowych, Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych w  Internecie, poprzez sieci 
elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Operacje finansowe, operacje pieniężne, Usługi finansowe, 
Usługi bankowe i kredytowe, Dostarczanie kart kredytowych, kart 
debetowych, kart obciążeniowych i  kart przedpłaconych o  zapi-
sanej wartości, Usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, 
obciążeniowe, w  zakresie wypłat gotówkowych, dostępu do  de-
pozytów wartościowych, Usługi płatności rachunków, Usługi do-
tyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, 
kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi weryfikacji cze-
ków i realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Przetwarzanie trans-
akcji finansowych zarówno sieciowo za  pośrednictwem kompu-
terowej bazy danych lub za pośrednictwem telekomunikacji oraz 
w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania transakcji finansowych 
dokonywanych przez posiadaczy kart za  pośrednictwem banko-
matów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegółowych danych 
o  saldzie, wpłatach i  wypłatach za  pośrednictwem bankomatów, 
Usługi rozliczeń finansowych i  autoryzacji finansowej w  związ-
ku z  przetwarzaniem transakcji płatności finansowych, Usługi 
ubezpieczenia podróżnego, wydawanie i  wykupywanie czeków 

podróżnych i  talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płat-
nika, Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów 
finansowych, Usługi elektronicznego transferu funduszy i  wy-
miany walut, Usługi płatności zdalnych, Usługi elektronicznego 
portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług elektronicznego 
transferu funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usłu-
gi przedpłaconych kart telefonicznych, usługi wypłat gotówko-
wych oraz usługi autoryzacji i  rozliczania transakcji, Świadczenie 
usług debetowych i  kredytowych za  pośrednictwem radiowych 
urządzeń identyfikacyjnych (transponderów), Świadczenie usług 
debetowych i  kredytowych za  pośrednictwem urządzeń komu-
nikacyjnych i  telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, 
Usługi wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróż-
nych i  talonów podróżnych, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych za  pośrednictwem 
środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług płatniczych przez 
urządzenia bezprzewodowe, przetwarzanie transakcji kredyto-
wych i debetowych przez łącza telefoniczne i telekomunikacyjne, 
Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług detalicznych 
świadczonych w  Internecie, poprzez sieci lub innymi środkami 
elektronicznymi z  użyciem elektronicznie scyfryzowanych infor-
macji, Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowicie zabez-
pieczanie wymiany pieniężnej, w tym elektronicznych pieniędzy, 
poprzez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, 
Usługi płatności rachunków świadczone przez serwisy interneto-
we, Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone przez 
telefon oraz poprzez światową sieć komputerową lub przez Inter-
net, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane 
z  własnością nieruchomości, Wyceny nieruchomości, zarządza-
nie inwestycjami w  zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne 
w  zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczenia nieruchomości, 
Ubezpieczanie majątkowe dla osób fizycznych, Usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące majątku, Finansowanie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, 
usługi agencyjne w  zakresie nieruchomości, szacowanie nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnienie 
pożyczek na  nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące zago-
spodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w  zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące majątku 
nieruchomego i  budynków, Usługi finansowe dotyczące zakupu 
nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki zabezpieczonych 
nieruchomością, Organizowanie współwłasności nieruchomości, 
Organizowanie finansowania na  zakup nieruchomości, Pomoc 
w  nabywaniu nieruchomości i  udziałów w  nich, Inwestycje kapi-
tałowe w  nieruchomości, Usługi w  zakresie inwestowania w  nie-
ruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania 
majątku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży majątku wycena 
finansowa nieruchomości z  nieograniczonym tytułem własności, 
Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy nierucho-
mości, Leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego, dzier-
żawa nieruchomości z nieograniczonym tytułem własności, Usługi 
zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących majątku nieruchomego, Dostarczanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczą-
ce wyboru nieruchomości, Finansowanie zastawów hipotecznych 
i zabezpieczanie majątku, Usługi konsultacyjne dotyczące rozwią-
zań płatniczych, bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, 
kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług .

(111) 349375 (220) 2021 07 07 (210) 531307
(151) 2021 11 18 (441) 2021 08 02
(732) Mastercard International Incorporated, nowy Jork (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wpłacaj na kartę
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(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, Obsługa 
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciąże-
niowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie kart o zapi-
sanej wartości, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi 
płatności i  prezentacji rachunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja 
czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów 
i bankomatami, usługi związane z autoryzacją i  rozliczaniem transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, 
usługi przechowywania danych i informacji profilowych o kliencie oraz 
powiązane z nimi usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania 
oraz przenoszenia funduszy w  zakresie kart płatniczych, usługi prze-
twarzania płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i  wery-
fikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, mianowicie 
bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przeka-
zy pieniężne poprzez publiczne sieci komputerowe w celu ułatwienia 
handlu elektronicznego, elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie 
informacji finansowych, mianowicie danych i  raportów dotyczących 
kart kredytowych i  debetowych, zarządzanie zapisami finansowymi, 
usługi elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, usługi 
wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich w zakresie 
kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi informacji fi-
nansowych udzielanych drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć 
informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio 
wymienionych usług, Świadczenie usług finansowych w  celu wspar-
cia usług handlu detalicznego świadczonych drogą telekomunikacji 
mobilnej, mianowicie usługi płatnicze za  pośrednictwem urządzeń 
bezprzewodowych, Świadczenie usług finansowych w  celu wsparcia 
usług handlu detalicznego świadczonych w  Internecie, poprzez sieci 
elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, Usługi ubezpieczenio-
we, Operacje finansowe, operacje pieniężne, Usługi finansowe, Usługi 
bankowe i  kredytowe, Dostarczanie kart kredytowych, kart debeto-
wych, kart obciążeniowych i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, 
Usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w za-
kresie wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościowych, 
Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart 
debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych o  zapisanej 
wartości, Usługi weryfikacji czeków i  realizacji czeków, Usługi ban-
komatowe, Przetwarzanie transakcji finansowych zarówno sieciowo 
za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
telekomunikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania trans-
akcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednic-
twem bankomatów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegółowych 
danych o saldzie, wpłatach i wypłatach za pośrednictwem bankoma-
tów, Usługi rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku 
z  przetwarzaniem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpie-
czenia podróżnego, wydawanie i  wykupywanie czeków podróżnych 
i  talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, Weryfikacja 
informacji finansowych, Prowadzenie zapisów finansowych, Usługi 
elektronicznego transferu funduszy i  wymiany walut, Usługi płatno-
ści zdalnych, Usługi elektronicznego portfela o  zapisanej wartości, 
świadczenie usług elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi 
płatności elektronicznych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozliczania trans-
akcji, Świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem 
radiowych urządzeń identyfikacyjnych (transponderów), Świadczenie 
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komu-
nikacyjnych i  telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi 
wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróżnych i talo-
nów podróżnych, Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług 

detalicznych świadczonych za  pośrednictwem środków telekomuni-
kacji mobilnej, w tym usług płatniczych przez urządzenia bezprzewo-
dowe, przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych przez łącza 
telefoniczne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, poprzez sieci 
lub innymi środkami elektronicznymi z użyciem elektronicznie scyfry-
zowanych informacji, Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowi-
cie zabezpieczanie wymiany pieniężnej, w tym elektronicznych pienię-
dzy, poprzez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, 
Usługi płatności rachunków świadczone przez serwisy internetowe, 
Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
oraz poprzez światową sieć komputerową lub przez Internet, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z własnością nie-
ruchomości, Wyceny nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w  za-
kresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, 
Usługi ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe dla 
osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące majątku, Finan-
sowanie nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
Wycena nieruchomości, usługi agencyjne w  zakresie nieruchomości, 
szacowanie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Zapewnienie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące majątku nieru-
chomego i budynków, Usługi finansowe dotyczące zakupu nierucho-
mości, Organizowanie umów pożyczki zabezpieczonych nieruchomo-
ścią, Organizowanie współwłasności nieruchomości, Organizowanie 
finansowania na zakup nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nierucho-
mości i udziałów w nich, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finanso-
we dotyczące nabywania majątku, Usługi finansowe dotyczące sprze-
daży majątku wycena finansowa nieruchomości z  nieograniczonym 
tytułem własności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości z nieograniczonym tytułem własności, Usłu-
gi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomo-
ści, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządza-
nie majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących majątku 
nieruchomego, Dostarczanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi 
badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finansowanie zastawów 
hipotecznych i zabezpieczanie majątku, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce rozwiązań płatniczych, bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych, kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług .

(111) 349376 (220) 2021 07 13 (210) 531464
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) naZIMeK aLeKsanDRa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CsM hanDMaDe
(540) 

(591) biały, czarny, szary, niebieski, różowy
(531) 03 .01 .14, 02 .09 .01, 01 .01 .04, 01 .01 .10, 09 .01 .23, 27 .05 .01, 
27 .05 .23, 29 .01 .15
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(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i  koce, Śpiworki dla niemowląt, 
Koce dla niemowląt, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Ręczniki 
[tekstylne] dla niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, 28 
Zabawki z tkanin .

(111) 349377 (220) 2021 07 13 (210) 531494
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) ROgOZIŃsKI MaRCIn, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biżu Biżu
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zegarkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
robami jubilerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyroba-
mi jubilerskimi .

(111) 349378 (220) 2021 07 18 (210) 531662
(151) 2021 12 01 (441) 2021 08 16
(732) MIDI ZOO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIDI ZOO sklep zoologiczny
(540) 

(591) czerwony, biały, żółty, zielony, niebieski, ciemnoniebieski, 
pomarańczowy
(531) 02 .09 .01, 03 .06 .03, 26 .04 .06, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pieluchy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty do mycia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: neutralizator zapachu zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: białkowe suplementy dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty farma-
ceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: owadobójcze szampony dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
witaminy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: dodatki lecznicze do  poży-
wienia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mie-
szanki napojów w  proszku, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usłu-

gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
smetyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: deozodoranty dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: szampony dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szam-
pony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: koce dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: podkładki pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: słód dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karma dla królików, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
karma dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: cia-
steczka zbożowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: herbatniki zbożowe dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
ściółka dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kar-
ma dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt udomowionych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: napoje dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: kości i pałeczki 
jadalne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: papier ścierny dla zwierząt domo-
wych [ściółka], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
papier pokryty piaskiem do  wyściełania dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: smakołyki 
dla zwierząt domowych w  rodzaju patyczków wołowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: karma dla złotych rybek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karmy dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karma dla gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: karma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karmy w puszce przeznaczone dla psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do  karmienia kotów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze za-
wierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze w posta-
ci kółeczek do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku woło-
winy do  karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
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mienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do  karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze w  postaci kółeczek 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokarm dla chomików, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na  bazie ryb lub składający się z  ryb, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: puszkowane pożywienie dla psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: suchary dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
ciastka dla szczeniaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ciastka dla kotów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: jadalne smakołyki dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: smakołyki dla ptaków, jadalne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: grzebienie przeciw 
wszom dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: kółka dla zwierząt domowych 
[przyrządy ułatwiające poruszanie się], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zabawki w kształcie zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zabawki i gry dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: automaty 
do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki „o rety krety” 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych 
do użytku w pojazdach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
papierowe podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pod-
kłady z  tworzywa sztucznego do  kuwet dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: torebki z  tworzyw sztucznych do  usuwania odchodów 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ubranka dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kokardy dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: odzież dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: stroje dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-

licznej związane z następującymi produktami: szpony zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
duszki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: klatki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: kontenery dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: budki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: posłania dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: budy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przenośne posłania dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
domki do  zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kosze do  spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mi-
ski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rę-
kawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: grzebienie przeznaczone dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: szczotki 
do  pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: naczynia na  pokarm dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki na  żywność dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: łopatki do  usuwania nieczystości zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: słoiki na przeką-
ski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pojemniki [kuwety] na nieczystości dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: miski do picia dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: ręka-
wice do  pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: elektryczne 
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: plastikowe pojemniki 
do  dozowania napojów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pojemniki stoso-
wane w  gospodarstwie domowym do  przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia do  czyszczenia łap zwierząt do-
mowych, nieelektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szczotki do usuwania futra dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: pojemniki z  tworzyw sztucznych do dozowania żywności 
dla zwierząt domowych .
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związane z następującymi produktami: pieluchy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty do mycia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: neutralizator zapachu zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: białkowe suplementy dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty farma-
ceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: owadobójcze szampony dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
witaminy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: dodatki lecznicze do  poży-
wienia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mie-
szanki napojów w  proszku, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
smetyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: deozodoranty dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: szampony dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szam-
pony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: koce dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: podkładki pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: słód dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karma dla królików, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
karma dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: cia-
steczka zbożowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: herbatniki zbożowe dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
ściółka dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kar-
ma dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt udomowionych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: napoje dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: kości i pałeczki 
jadalne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: papier ścierny dla zwierząt domo-
wych [ściółka], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
papier pokryty piaskiem do  wyściełania dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprze-

daży detalicznej związane z  następującymi produktami: smakołyki 
dla zwierząt domowych w  rodzaju patyczków wołowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: karma dla złotych rybek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karmy dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karma dla gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: karma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karmy w puszce przeznaczone dla psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do  karmienia kotów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze za-
wierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze w posta-
ci kółeczek do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku woło-
winy do  karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
mienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do  karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze w  postaci kółeczek 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokarm dla chomików, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na  bazie ryb lub składający się z  ryb, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: puszkowane pożywienie dla psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: suchary dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
ciastka dla szczeniaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ciastka dla kotów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: jadalne smakołyki dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: smakołyki dla ptaków, jadalne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: grzebienie przeciw 
wszom dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: kółka dla zwierząt domowych 
[przyrządy ułatwiające poruszanie się], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zabawki w kształcie zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zabawki i gry dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: automaty 
do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki „o rety krety” 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych 
do użytku w pojazdach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
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stępującymi produktami: torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
papierowe podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pod-
kłady z  tworzywa sztucznego do  kuwet dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: torebki z  tworzyw sztucznych do  usuwania odchodów 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ubranka dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kokardy dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: odzież dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: stroje dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: szpony zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
duszki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: klatki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: kontenery dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: budki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: posłania dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: budy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przenośne posłania dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
domki do  zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kosze do  spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mi-
ski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rę-
kawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: grzebienie przeznaczone dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: szczotki 
do  pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: naczynia na  pokarm dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki na  żywność dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: łopatki do  usuwania nieczystości zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: słoiki na przeką-
ski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pojemniki [kuwety] na nieczystości dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: miski do picia dla zwierząt domowych, Usługi 

sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: ręka-
wice do  pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: elektryczne 
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: plastikowe pojemniki 
do  dozowania napojów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pojemniki stoso-
wane w  gospodarstwie domowym do  przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia do  czyszczenia łap zwierząt do-
mowych, nieelektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szczotki do usuwania futra dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: pojemniki z  tworzyw sztucznych do dozowania żywności 
dla zwierząt domowych .

(111) 349380 (220) 2021 07 26 (210) 531968
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) RaBIOneK I WsPÓLnICy sPÓłKa JaWna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORThOs
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety .

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) 022542 (180) 2032 03 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 043117 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059264 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059265 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059269 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075709 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075711 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075713 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075718 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075719 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075721 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075903 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075904 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075910 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075911 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075941 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076316 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 076508 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077578 (180) 2032 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077608 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077733 (180) 2032 09 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078245 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078257 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078262 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078273 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078276 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078288 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078385 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078471 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078492 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078509 (180) 2032 05 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078607 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078692 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079673 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080500 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080516 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080897 (180) 2032 06 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081162 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081173 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081630 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082131 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084108 (180) 2032 08 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085166 (180) 2032 03 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 090668 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 145997 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161760 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 161761 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162787 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162788 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163220 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163268 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163301 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163599 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163824 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163825 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163832 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164035 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164042 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164161 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164175 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164220 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164312 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164495 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164875 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164894 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165125 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166298 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166725 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166789 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167338 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167467 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167881 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167899 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167958 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168595 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169035 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169272 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169396 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169503 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170025 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170036 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170037 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170134 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170994 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości .

(111) 170996 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171145 (180) 2032 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171719 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171720 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173015 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173018 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173425 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173426 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174888 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178589 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182124 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 201759 (180) 2031 12 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 226191 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 245765 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 252577 (180) 2031 08 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 252971 (180) 2031 11 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253107 (180) 2031 10 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253111 (180) 2031 11 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253112 (180) 2031 11 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253115 (180) 2031 11 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254147 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254260 (180) 2032 01 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254498 (180) 2031 11 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255143 (180) 2031 11 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: agencje reklamowe, 
badanie opinii publicznej, bada-
nie marketingowe, powielanie 
dokumentów, doradztwo w  spra-
wach organizowania działalności 
gospodarczej, specjalistyczne 
doradztwo organizowania i  za-
rządzania czasem, pozyskiwanie 
danych do komputerowej baz da-
nych i  zarządzanieplikami, rozpo-
wszechnianie materiałów i  ogło-
szeń reklamowych, wyszukiwanie 
informacji o  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, public rela-
tions reklama drukowana, reklama 
za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, rozpowszechnianie rekla-
my na nośnikach elektronicznych, 
edycja tekstów; 38: łączność przez 
terminale komputerowe, przesyła-
nie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pomocą komputera .

(111) 255323 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255550 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255609 (180) 2031 09 15 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 36: wynajem i zarządza-
nie nieruchomościami; 44: usługi 
pielęgniarek i  położnych, usługi 
medyczne, opieka lekarska, usłu-
gi w zakresie higieny i urody, usłu-
gi kosmetyczne i fryzjerskie .

(111) 256144 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256145 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256148 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256160 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256161 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256219 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256221 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256601 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256835 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257186 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257224 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257343 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 257383 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257384 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257562 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257653 (180) 2032 05 02 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: obuwie dziecięce, 
obuwie męskie, obuwie damskie, 
obuwie plażowe, obuwie spor-
towe, napiętki, buty narciarskie, 
buty sznurowane, chodaki (buty), 
cholewki do  obuwia, espadryle, 
pantofle, klapki, w tym kąpielowe, 
paski do butów, wkładki do obu-
wia, sandały, obuwie sportowe .

(111) 257801 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257913 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257914 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257915 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257916 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257962 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258048 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258053 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258318 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258340 (180) 2032 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258471 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258529 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258551 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258557 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258588 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258661 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258725 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259187 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259260 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259596 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259716 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259764 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259773 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259843 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260210 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260213 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260214 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260287 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260288 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260571 (180) 2032 01 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260779 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260780 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260975 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261322 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261451 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261683 (180) 2032 08 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262035 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263316 (180) 2032 10 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263802 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263951 (180) 2033 01 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264076 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264174 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264986 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265043 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266344 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267290 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268509 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271659 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

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

517132 U
460366 ZT24/2017
500182 U
510615 U
511526 U
512672 U
522140 U
522380 U
524519 U
525786 U
525975 U
526150 U

526321 U
527221 U
529804 U
529805 U
530347 U
531083 U
531439 U
532800 U
533376 U
533504 U
534263 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) 504919 ZT22/2020
(210) 371646 20/2010
(210) 393514 06/2012
(210) 399015 15/2012
(210) 399016 15/2012
(210) 522354 ZT4/2021
(210) 523826 ZT9/2021
(210) 525460 ZT13/2021
(210) 532494 ZT35/2021
(210) 533447 U
(210) 497443 U
(210) 517669 U
(210) 528141 U
(210) 528215 U
(210) 530117 U
(210) 521813 ZT27/2021
(210) 538743 U
(210) 530628 U
(210) 530954 U
(210) 530984 U
(210) 531437 U
(210) 531440 U
(210) 531537 U
(210) 531804 U
(210) 531879 U
(210) 531880 U
(210) 532408 U
(210) 532517 U
(210) 532715 U
(210) 532789 U
(210) 532877 U
(210) 532878 U

(210) 532880 U
(210) 532881 U
(210) 532883 U
(210) 532884 U
(210) 533139 U
(210) 533232 U
(210) 533238 U
(210) 533364 U
(210) 533721 U
(210) 533823 U
(210) 533859 U
(210) 534188 U
(210) 534206 U
(210) 534292 U
(210) 534314 U
(210) 534316 U
(210) 534319 U
(210) 534332 U
(210) 534451 U
(210) 534463 U
(210) 534540 U
(210) 534544 U
(210) 534587 U
(210) 534589 U
(210) 534674 U
(210) 534685 U
(210) 534759 U
(210) 534762 U
(210) 534778 U
(210) 534783 U
(210) 534955 U
(210) 534974 U
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decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 183580 06/2007 2020 01 08 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03 .10 .2006 r . o 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 183583 06/2007 2020 01 09 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03 .10 .2006 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 183634 06/2007 2020 01 08 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03 .10 .2006 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 185817 08/2007 2020 01 09 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18 .01 .2007 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 201723 08/2008 2019 12 05 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 .11 .2007 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 201729 08/2008 2021 12 05 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30 .11 .2007 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 213123 06/2009 2019 12 05 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 29 .10 .2008 r . 
udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

znaku

Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 
ochronnego 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 050389 a . Wykreślono: Cna hOLDIngs LLC, DaLLas, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Cna holdings LLC, Irving, 
stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 059497 a . Wykreślono: asTRaZeneCa aB, sÖDeRTÄLJe, 
szwecja; Wpisano: Cheplapharm arzneimittel gmbh, greifswald, 
niemcy . 

(111) 068792 a . Wykreślono: Te Connectivity Corporation, 
Berwyn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Te Connectivity 
services gmbh, schaffhausen, szwajcaria . 

(111) 076299 a . Wykreślono: BUMaR sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874; Wpisa-
no: POLsKI hOLDIng OBROnny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 . 

(111) 085559 a . Wykreślono: POLLena -eWa Fabryka Kosme-
tyków s .a ., łódź, Polska; Wpisano: FaBRyKa KOsMeTyKÓW POLLe-
na-eWa sPÓłKa aKCyJna, Zelów, Polska 470035135 . 

(111) 110215 a . Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemy-
słu Rolno-spożywczego, Warszawa, Polska; Wpisano: InsTyTUT 
BIOTeChnOLOgII PRZeMysłU ROLnO-sPOŻyWCZegO IM . PROF . 
WaCłaWa DĄBROWsKIegO-PaŃsTWOWy InsTyTUT BaDaWCZy, 
Warszawa, Polska 000053835 . 

(111) 110916 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 116365 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 116366 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 116555 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 117299 a . Wykreślono: Włodarska anna Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-handlowo-Usługowe anDI, łódź, Polska; Wpi-
sano: PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO hanDLOWe nash Ry-
sZaRD WłODaRsKI, łódź, Polska 472280040 . 

(111) 132212 a . Wykreślono: WeIDeR PUBLICaTIOns, LLC, 
BOCa RaTOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: JaKe WOOD, 
Chandler, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 148186 a . Wykreślono: haMMeRMeD MeDICaL POLsKa 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, łódź, Polska 360599587; Wpisano: haMMeRMeD 
MeDICaL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, łódź, Polska 360599587 . 

(111) 150421 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 159526 a . Wykreślono: DeLTa aIR LInes, InC ., aTLanTa, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: skyMiles IP Ltd ., atlanta, 
stany Zjednoczone ameryki . 

(210) 535183 U
(210) 535228 U
(210) 535241 U
(210) 535431 U
(210) 535586 U
(210) 535670 U
(210) 535979 U

(210) 536148 U
(210) 536190 U
(210) 536267 U
(210) 536330 U
(210) 536623 U
(210) 536990 U
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(111) 161445 a . Wykreślono: KZD nOWy DWÓR sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nOWy DWÓR PaRCeLa, 
Polska 750200209; Wpisano: PLanTICO - hODOWLa I nasIennIC-
TWO OgRODnICZe ZIeLOnKI” sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielonki-Parcela, Polska 010118053 . 

(111) 161623 a . Wykreślono: UTC FIRe & seCURITy aMeRICas 
CORPORaTIOn, InC ., BRaDenTOn, stany Zjednoczone ameryki; 
Wpisano: CaRRIeR FIRe & seCURITy aMeRICas CORPORaTIOn, 
Palm Beach gardens, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 162110 a . Wykreślono: eneRgO Mineral spółka z  o .o ., 
Katowice, Polska 277563694; Wpisano: eP eneRgO MIneRaL 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Opole, Polska 
277563694 . 

(111) 162111 a . Wykreślono: „TRePKO” spółka z o .o ., gniezno, 
Polska 630139262; Wpisano: TRePKO sPÓłKa aKCyJna, gniezno, 
Polska 630139262 . 

(111) 162305 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 164936 a . Wykreślono: spółdzielnia Mleczarska „La-
ZUR”, nowe skalmierzyce, Polska 003352580; Wpisano: LaZUR - 
sPÓłDZIeLCZy ZWIĄZeK gRUP PRODUCenTÓW ROLnyCh, nowe 
skalmierzyce, Polska 003352580 . 

(111) 165371 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 165372 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 165373 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 166114 a . Wykreślono: PRInT sysTeMs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Chludowo, Polska 251476478; Wpisano: PRInT sysTeMs sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Bytkowo, Polska 251476478 . 

(111) 178068 a . Wykreślono: JF InVesT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172; Wpi-
sano: JanTOŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wymysłów Francuski, Polska 383170538 . 

(111) 178626 a . Wykreślono: JF InVesT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172; Wpi-
sano: JanTOŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wymysłów Francuski, Polska 383170538 . 

(111) 187513 a . Wykreślono: CaDexpert spółka z  o .o ., łódź, 
Polska 004271032; Wpisano: PLMeXPeRT sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 004271032 . 

(111) 204534 a . Wykreślono: haMMeRMeD MeDICaL POL-
sKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, łódź, Polska 360599587; Wpisano: haMMeRMeD 
MeDICaL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, łódź, Polska 360599587 . 

(111) 210738 a . Wykreślono: sFInKs POLsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Piaseczno, Polska 472247798; Wpisano: sFInKs POLsKa sPÓł-
Ka aKCyJna, Zalesie górne, Polska 472247798 . 

(111) 211085 a . Wykreślono: MeRCaTOR MeDICaL spółka ak-
cyjna, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRInO sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066 . 

(111) 213293 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 216300 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 219833 a . Wykreślono: ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 . 

(111) 220513 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUK-
CyJnO-hanDLOWe eMIX stanisław Pacek, Rusinowo, Polska 
005889060; Wpisano: eMIX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Rusinowo, Polska 385455601 . 

(111) 225360 a . Wykreślono: I2 DeVeLOPMenT sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ P2 sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Wrocław, Polska 022247054; Wpisano: I2D sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363225670 . 

(111) 230280 a . Wykreślono: WÓDKa POLsKa spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Lublin, Polska 
060456437; Wpisano: „WÓDKa POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna”, Lu-
blin, Polska . 

(111) 230280 a . Wykreślono: „WÓDKa POLsKa sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOMan-
DyTOWO-aKCyJna”, Lublin, Polska; Wpisano: „sTOCK POLsKa” 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin, Polska 
140665998 . 

(111) 232433 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 239460 a . Wykreślono: ZaKłaD sUROWCÓW CheMICZ-
nyCh I MIneRaLnyCh „PIOTROWICe II” sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano: 
PIOTROWICe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Piotrowice, Polska 830406739 . 

(111) 240284 a . Wykreślono: Codepharm spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Jarzębia łąka, Polska 141910000; Wpi-
sano: ZITO ChUDy I  WsPÓLnIK sPÓłKa JaWna, Olsztyn, Polska 
146102440 . 

(111) 241517 a . Wykreślono: OLIMP LaBORaTORIes spół-
ka z  ograniczoną odpowiedzialnością, nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LaBORaTORIes sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 . 

(111) 243660 a . Wykreślono: „OLIMP LaBORaTORIes” sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LaBORaTORIes sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 . 

(111) 245989 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051; Wpisa-
no: aCTIVLaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 246264 a . Wykreślono: ROZenBaL POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚĆIĄ, Mroków, Polska 
090474245; Wpisano: ROZenBaL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚĆIĄ, Wilcza góra, Polska 090474245 . 

(111) 246672 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 
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(111) 247047 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 250007 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za  13828/16/897) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2506348 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250007 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spół-
ka akcyjna z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki Wydawnictwa 
szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 250654 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 251815 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13802/16/849) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506287 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251815 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 251999 a . Wykreślono: Van haUsen KOłODZIeJCZyK 
JURga WIeRZeJeWsKI sPÓłKa JaWna, Poznań, Polska 301652600; 
Wpisano: Van haUsen KOłODZIeJCZyK WIeRZeJeWsKI sPÓłKa 
JaWna Z sIeDZIBĄ W POZnanIU, Poznań, Polska 301652600 . 

(111) 252233 a . Wykreślono: sPÓłDZIeLnIa MLeCZaRsKa 
LaZUR, nowe skalmierzyce, Polska 003352580; Wpisano: LaZUR - 
sPÓłDZIeLCZy ZWIĄZeK gRUP PRODUCenTÓW ROLnyCh, nowe 
skalmierzyce, Polska 003352580 . 

(111) 252749 a . Wykreślono: WOłeK KaTaRZyna KaTheRIne, 
Żabno, Polska; Wpisano: „KaTheRIne” KaTaRZyna WOłeK, Żabno, 
Polska 121119411; TOMasZ WOłeK, Ożarów, Polska .  

(111) 252749 e . Wpisano: „na podstawie regulaminu z dnia 4 
sierpnia 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”  

(111) 253014 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13821/16/090) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506309 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253014 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253017 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13834/16/614) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506295 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253017 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253020 D . Wykreślono: „W  dniu 28 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13838/16/218) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506786 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253020 w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253021 D . Wykreślono: „W  dniu 22 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13810/16/368) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505954 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251821 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253022 D . Wykreślono: „W  dniu 3 października 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13809/16/656) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2507300 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253022 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253030 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13831/16/411) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506285 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253030 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .  

(111) 253170 a . Wykreślono: syngenTa LIMITeD, gUILD-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: syngenTa LIMITeD, Bracknell, 
Wielka Brytania . 

(111) 253545 a . Wykreślono: VaLeanT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BaUsCh heaLTh POLanD sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403 . 

(111) 253566 a . Wykreślono: MIChaLIK MIChał InDyWIDU-
aLna sPeCJaLIsTyCZna PRaKTyKa LeKaRsKa MML, Warszawa, 
Polska 016067300; Wpisano: CenTRUM MeDyCZne MML sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142232358 . 

(111) 254059 a . Wykreślono: KOTynIa agnIesZKa eCO .
CODe PRODUCenT ODZIeŻy eKOLOgICZneJ, stanisławów, Polska 
241511580; Wpisano: KOTynIa agnIesZKa eCO .CODe PRODUCenT 
ODZIeŻy eKOLOgICZneJ, Zawady, Polska 241511580 . 

(111) 254124 a . Wykreślono: KOłODZIeJsKI PaWeł, BRyłKa 
KRZysZTOF PORaDnIa ChORÓB sTOPy sPÓłKa CyWILna, War-
szawa, Polska 142383175; Wpisano: CenTRUM MeDyCZne MeDI-
CUM K . BRyłKa, P . KOłODZIeJsKI sPÓłKa JaWna, Warszawa, Pol-
ska 142383175 . 

(111) 254197 a . Wykreślono: BUMaR sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874; Wpisa-
no: POLsKI hOLDIng OBROnny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 . 

(111) 254198 a . Wykreślono: BUMaR sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874; Wpisa-
no: POLsKI hOLDIng OBROnny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 . 

(111) 254267 a . Wykreślono: WIeLeMBOReK MaReK gRaW 
PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgOWe, Ozorków, Polska 471240251; 
Wpisano: gRaW sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Ozorków, Polska 382642811 . 
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(111) 256552 a . Wykreślono: CaLL CenTeR DynaMIC saLes 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 021120788; Wpisano: CaLL CenTeR DynaMIC saLes sPÓłKa 
aKCyJna, Wrocław, Polska 021120788 . 

(111) 256553 a . Wykreślono: CaLL CenTeR DynaMIC saLes 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 021120788; Wpisano: CaLL CenTeR DynaMIC saLes sPÓłKa 
aKCyJna, Wrocław, Polska 021120788 . 

(111) 257096 a . Wykreślono: MeRCaTOR MeDICaL sPÓł-
Ka aKCyJna, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRInO sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
365623066 . 

(111) 257832 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 258054 a . Wykreślono: FaBRyKa KOsMeTyKÓW POL-
Lena eWa sPÓłKa aKCyJna, łódź, Polska 470035135; Wpisano: 
FaBRyKa KOsMeTyKÓW POLLena-eWa sPÓłKa aKCyJna, Zelów, 
Polska 470035135 . 

(111) 258055 a . Wykreślono: FaBRyKa KOsMeTyKÓW POL-
Lena eWa sPÓłKa aKCyJna, łódź, Polska 470035135; Wpisano: 
FaBRyKa KOsMeTyKÓW POLLena-eWa sPÓłKa aKCyJna, Zelów, 
Polska 470035135 . 

(111) 258501 a . Wykreślono: OLIMP LaBORaTORIes spół-
ka z  ograniczoną odpowiedzialnością, nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LaBORaTORIes sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 . 

(111) 259759 a . Wykreślono: RZePnICKa aLeKsanDRa RZeP-
nICKI TOMasZ FaMe sPÓłKa CyWILna, sopot, Polska; Wpisano: 
aLeKsanDRa RZePnICKa, TOMasZ RZePnICKI FaMe sPÓłKa Cy-
WILna, gdańsk, Polska 190585438 . 

(111) 260749 a . Wykreślono: URsUs sPÓłKa aKCyJna, Lu-
blin, Polska 510481080; Wpisano: URsUs sPÓłKa aKCyJna W UPa-
DłOŚCI, Warszawa, Polska 510481080 . 

(111) 261440 a . Wykreślono: MIChaLIK MIChał InDyWIDU-
aLna sPeCJaLIsTyCZna PRaKTyKa LeKaRsKa MML, Warszawa, 
Polska 016067300; Wpisano: CenTRUM MeDyCZne MML sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142232358 . 

(111) 261492 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051; Wpisa-
no: aCTIVLaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 263062 a . Wykreślono: WOłeK KaTaRZyna KaTheRIne, 
Żabno, Polska; Wpisano: „KaTheRIne” KaTaRZyna WOłeK, Żabno, 
Polska 121119411; TOMasZ WOłeK, Ożarów, Polska .  

(111) 263062 e . Wpisano: „na  podstawie regulaminu z  dnia  
4 sierpnia 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .” 

(111) 265711 a . Wykreślono: gReen FaCTORy hOLDIng 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zdunowo, Pol-
ska 142508694; Wpisano: gReen FaCTORy sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 147208761 . 

(111) 267520 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 267521 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 267522 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 268475 a . Wykreślono: MaDeJ WRÓBeL MaRKeTIng 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ruda Śląska, 
Polska 361054341; Wpisano: MaDeJ WRÓBeL sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 . 

(111) 271775 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 271777 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 271975 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 271976 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 272723 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 273036 D . Wykreślono: „W  dniu 28 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13788/16/722) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506762 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-273036 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 274031 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13787/16/321) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506155 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-274031 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie’’ . 

(111) 275307 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 276437 a . Wykreślono: BROWaR WROCłaWsKI sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
363470569; Wpisano: MaLCOLM sPÓłKa aKCyJna, Czerwionka-
-Leszczyny, Polska 321025170 . 

(111) 277936 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., LeIDen, 
holandia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POLsKa sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 . 
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(111) 280842 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 280853 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 280855 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 280857 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 282328 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 283378 a . Wykreślono: MOKOsh sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kazuń 
nowy, Polska 147183340; Wpisano: MOKOsh DIDIUK sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kazuń nowy, Polska 147183340 . 

(111) 283640 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051; Wpisa-
no: aCTIVLaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 283931 a . Wykreślono: TInes CaPITaL gROUP sPÓłKa 
aKCyJna, Kraków, Polska 120078650; Wpisano: ZUZanna Mły-
naRsKa, Kraków, Polska . 

(111) 283932 a . Wykreślono: TInes CaPITaL gROUP sPÓłKa 
aKCyJna, Kraków, Polska 120078650; Wpisano: ZUZanna Mły-
naRsKa, Kraków, Polska . 

(111) 285365 a . Wykreślono: PaTRyK PODOłOWsKI, PRZeD-
sIĘBIORsTWO UsłUgOWO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 
092949480; Wpisano: InnVIgO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438 . 

(111) 285367 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 285368 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 286724 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 287217 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 287218 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 287481 a . Wykreślono: PRÓsZyŃsKI MeDIa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015213951; Wpisano: POLITyKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Warszawa, 
Polska 002169944 . 

(111) 287530 a . Wykreślono: FOODMaX sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 362033789; Wpisano: 
FOOD&FRIenDs łÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Katowice, Polska 380744750 . 

(111) 287951 a . Wykreślono: apotex europe B .V ., Leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POLsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 . 

(111) 288662 a . Wykreślono: PURWIn PaWeł CLeanse J FaC-
TORy, Warszawa, Polska 147142111; Wpisano: CLeanse Me Wiktoria 
grotkowska-szostak, Warszawa, Polska 389604699 . 

(111) 289828 D . Wpisano:  „W dniu 24 stycznia 2019 r . na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt Wa .XI .ns-Rej .Za  754/19/944) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2506851 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .289828 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 290582 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 291240 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 291395 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 291396 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 292895 a . Wykreślono: aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362479120; 
Wpisano: aRIsTO PhaRMa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965 . 

(111) 294517 a . Wykreślono: VITaMa sPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 146128534; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POLsKa 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 366934319 . 

(111) 295377 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 
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(111) 295378 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 295379 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 295380 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 295381 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 295382 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgO-
WO-hanDLOWe CheMIROL sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 360627438 . 

(111) 295394 a . Wykreślono: KRysTyna WILLIsCh, KRysMaR 
Z .P .h . aRT sPOŻ, Wągrowiec, Polska 570505572; Wpisano: WIL-
LIsCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Wągrowiec, Polska 382685097 . 

(111) 300018 a . Wykreślono: grupa Maspex sp . z o . o . sp . k ., 
Wadowice, Polska; Wpisano: gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517 . 

(111) 300030 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLO-
WO-UsłUgOWe CheMIROL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480; Wpisano: InnVIgO 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 360627438 . 

(111) 302646 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 307343 a . Wykreślono: BP TeCheM sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012742471; Wpisano: BP TeCheM sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012742471 . 

(111) 308828 a . Wykreślono: POL-FOOD sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, KROTOsZyn, Polska; Wpisano: 
DInO POLsKa sPÓłKa aKCyJna, KROTOsZyn, Polska 300820828 . 

(111) 310495 a . Wykreślono: CUKIeRnIa JagÓDKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, suchy Las, Polska 300817967; Wpisano: CUKIeRnIa JagÓDKa 
FIRMa MOhOŃ sPÓłKa JaWna, suchy Las, Polska 300817967 . 

(111) 311683 a . Wykreślono: ZDROWe LOVe sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków, Polska 368550149; 
Wpisano: ZLV sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków, Polska 383193640 . 

(111) 311826 a . Wykreślono: sTanIsłaW PaCeK PRZeDsIĘ-
BIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWe eMIX, Rusinowo, Polska 
005889060; Wpisano: eMIX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Rusinowo, Polska 385455601 . 

(111) 312104 a . Wykreślono: MaRCIn MyTaR, Kraków, Polska; 
Wpisano: MOnUMenT FUnD sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 
365621937 . 

(111) 320888 a . Wykreślono: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: aCTIVLaB sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 . 

(111) 321132 D . Wpisano:  „W dniu 08 września 2021 r . na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia 
w łodzi Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
LD .XV .ns-Rej .Za 3622/21/268) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2692059 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na  znak towarowy R .321132 w  celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących MBanK sPÓłKa aKCyJna z  siedzibą 
w Warszawie wobec MIChała MałUsZyŃsKIegO zamieszkałego 
w łasku” .

(111) 325399 a . Wykreślono: BP TeCheM sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012742471; Wpisano: BP TeCheM sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012742471 . 

(111) 327903 a . Wykreślono: articulate global, Inc ., nowy 
Jork, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: articulate global, LLC, 
nowy Jork, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 330604 a . Wykreślono: BP TeCheM sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012742471; Wpisano: BP TeCheM sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012742471 . 

(111) 337474 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337475 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337476 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337477 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337541 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337542 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337544 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska .  

(111) 337545 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337546 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337547 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337548 a . Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PhaRMa-
Cy LaBORaTORIes PLUs, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBeRT FILI-
POWICZ, Warszawa, Polska . 

(111) 337746 a . Wykreślono: BaRTOsZ FeRT JVWF RZeCZnICy 
PaTenTOWI, Poznań, Polska; BaRTOsZ JÓŹWIaK, KOLegIaL BaR-
TOsZ JÓŹWIaK KanCeLaRIa RaDCy PRaWnegO, Poznań, Polska; 
anna WILIŃsKa-ZeLeK, Baranowo, Polska; Wpisano: BaRTOsZ 
FeRT, Poznań, Polska 360978959; KOLegIaL BaRTOsZ JÓŹWIaK 
KanCeLaRIa RaDCy PRaWnegO BaRTOsZ JÓŹWIaK, Poznań, Pol-
ska; anna WILIŃsKa-ZeLeK, Baranowo, Polska . 
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reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1188494 (540) h·C·s group
(531) CFe: 24 .17 .02 (511) 1, 4
(732) hCs group gmbh, schlengendeich 17, 21107 hamburg (De)
(151) 2013 10 12 (441) 2014 02 17 (581) 2014 01 02

(111) 1319859 (540) CaCTUs (511) 30
(732) ITaLgeLaTIne s .p .a .,  
strada statale alba Bra, 201, I-12069 santa Vittoria D’alba (Cn) (IT)
(151) 2016 07 22 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1374454 (540) supreme
(531) CFe: 26 .04 .24, 27 .05 .24 (511) 18, 25
(732) ChaPTeR 4 CORP . D .B .a . sUPReMe,  
62 King street, new york ny 10014 (Us)
(151) 2017 07 27 (441) 2017 11 27 (581) 2017 11 09

(111) 1461767 (540) aLLIeD UnIVeRsaL There for you .
(531) CFe: 26 .11 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 35, 37, 41, 42, 45
(732) Universal services of america,  
LP, 1551 n . Tustin avenue, suite 650 santa ana Ca 92705 (Us)
(151) 2021 06 01 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1478837 (540) s&I (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44
(732) s&I Corp .,  
150, Magokjungang-ro, gangseo-gu, seoul 07789 (KR)
(151) 2019 04 09 (441) 2019 08 12 (581) 2019 07 25

(111) 1504149 (540) Venya (511) 3
(732) Venya gmbh,  
In der aue 4, 69118 heidelberg (De)
(151) 2021 06 21 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1538540 (540) aCTIV sPOT (511) 3, 5, 44
(732) axanova ag, Ottenhofenstrasse 35, Ch-8738 Uetliburg (Ch)
(151) 2020 05 29 (441) 2020 07 20 (581) 2020 07 02

(111) 1538541 (540) POWeR sPOT (511) 3, 5, 44
(732) axanova ag, Ottenhofenstrasse 35, Ch-8738 Uetliburg (Ch)
(151) 2020 05 29 (441) 2020 07 20 (581) 2020 07 02

(111) 1541170 (540) Florasis
(531) CFe: 05 .05 .19, 27 .03 .11, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 3, 5, 10, 21
(732) Zhejiang yige enterprise Management group Co ., Ltd .,  
Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road, Baiyang sub-district, 

hangzhou economic & Technological Development area, 
Jianggan District, hangzhou, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 06 02 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1557371 (540) TUKI (511) 20, 28, 35
(732) mimodo ag, am Falter 9, Ch-8966 Oberwil-Lieli (Ch)
(151) 2020 08 20 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1564640 (531) CFe: 26 .11 .12, 28 .05 .00 (511) 7, 12, 35
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestwo  
„Baranovichskiy avtoagregatny zavod”,  
ul . gagarina 62, Baranovichi 225409 Brestskaya oblast (By)
(151) 2020 05 25 (441) 2020 12 28 (581) 2020 12 10

(111) 1595601 (540) ZnaK
(531) CFe: 27 .01 .01, 27 .05 .01 (511) 21, 30, 32, 43
(732) Limited liability company „eXPORT COFFee”,  
st . Centralnaya, house 21, village Kiselevo, Belgorod district,  
RU-308572 Belgorod region (RU)
(151) 2021 04 16 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595715 (540) DeePCOOL
(531) CFe: 26 .03 .23, 26 .04 .24, 26 .11 .03, 27 .05 .24 (511) 9
(732) BeIJIng DeePCOOL sCI-TeCh CO .,LTD .,  
no 101, Floor 1-4, Building 10, Dijin Road 9,  
haidian District 100095 Beijing (Cn)
(151) 2020 11 18 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595751 (540) nITesOLUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38; h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 01 26 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595756 (540) aseLOsOLUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38; h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 01 26 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1595761 (540) masimar
(531) CFe: 26 .04 .02, 27 .05 .01 (511) 18, 25, 35
(732) BesT MODe TeKsTİL sanayİ Ve DIŞ TİCaReT LİMİTeD ŞİRKeTİ,  
yarımburgaz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Şahin sokak,  
no: 21/a, halkalı Küçükçekmece-İstanbul (TR)
(151) 2020 11 27 (441) 2021 06 28 (581) 2021 06 10

(111) 1596540 (540) MaesTRIa (511) 9, 42
(732) bioMérieux, Inc ., 100 Rodolphe street Durham nC 27712 (Us)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1599106 (540) WInLay (511) 16, 40, 42
(732) Winter Markenhandels und entwicklungs ag,  
c/o Balmanag ag, am Dürrbach 2, Ch-6390 engelberg (Ch)
(151) 2021 03 26 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1599512 (540) J
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3, 35
(732) Jurlique International Pty Ltd,  
44-50 Oborn Rd, MOUnT BaRKeR sa 5251 (aU)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1599535 (540) BIO-InTRInsIC MeThOD
(531) CFe: 24 .17 .01, 26 .01 .04,  
26 .03 .23, 26 .13 .25, 27 .01 .12, 27 .05 .01 (511) 3, 35
(732) Jurlique International Pty Ltd,  
44-50 Oborn Rd, MOUnT BaRKeR sa 5251 (aU)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1599608 (540) aVesTan (511) 44
(732) DeCIeM BeaUTy gROUP InC .,  
15 Fraser avenue Toronto On M6K 1y7 (Ca)
(151) 2021 02 19 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1599655 (540) FROnTLIFT
(531) CFe: 03 .15 .00, 27 .05 .01, 29 .01 .15 (511) 7

(111) 342466 a . Wykreślono: aRKaDIUsZ WIŚnIeWsKI, go-
lub-Dobrzyń, Polska; Wpisano: MaReK ReDeCKI, golub-Dobrzyń, 
Polska . 

(111) 342467 a . Wykreślono: aRKaDIUsZ WIŚnIeWsKI, go-
lub-Dobrzyń, Polska; Wpisano: MaReK ReDeCKI, golub-Dobrzyń, 
Polska . 
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(732) LLC „Krasnokamskiy remontno-mekhanicheskiy zavod”, 
Trubnaya street 4, Krasnokamsk, RU-617060 Perm Region (RU)
(151) 2021 03 31 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1599696 (540) ULTRaPaK eCO-FRIenDLy TeChnOLOgy
(531) CFe: 15 .07 .04, 27 .05 .10, 29 .01 .14 (511) 7
(732) ULTRaPaK MaKİna sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ, 
akçaburgaz Mah . 3065 . sk . no: 2/12, esenyurt İstanbul (TR)
(151) 2021 03 12 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1600213 (540) saVa (511) 5, 9, 10, 11
(732) Fresenius Medical Care Deutschland gmbh,  
else-Kröner-str . 1, 61352 Bad homburg (De)
(151) 2021 04 20 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1600335 (540) sILVeR hILLs (511) 33
(732) WIne-TRaDeMaRKs s .R .L .,  
str . andrei Lupan nr . 4, ap . 2, MD-2059 Chişinău (MD)
(151) 2021 03 04 (441) 2021 07 19 (581) 2021 07 01

(111) 1600432 (540) joybos
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 20, 21, 35
(732) Xi’an Jiabs Business Management Co ., Ltd .,  
Room B1707, new silk Road e-commerce Industrial Park,  
no . 9 gangwu avenue, Xi’an International Trade & Logistics Park, 
Xi’an City shaanxi Province (Cn)
(151) 2021 04 25 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1600548 (540) KLR
(531) CFe: 18 .01 .08, 26 .11 .22, 27 .05 .08 (511) 39
(732) TOV „KLR yua”,  
vul . shevchenka 64, office no . 2, m . Khmelnytskyi 29000 (Ua)
(151) 2021 04 21 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1600694 (540) J&h
(531) CFe: 24 .17 .01, 27 .05 .01 (511) 9
(732) ZheJIang JIahUI WIRe & CaBLe CO ., LTD,  
no . 928, Chengxin Road, yinzhou District,  
ningbo City, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 05 12 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1601259 (540) PJ PUCCIhInO Jeans
(531) CFe: 26 .01 .01, 27 .05 .01 (511) 25
(732) neVZaT BahaDIR,  
Kocatepe Mahallesi İnönü Caddesi no: 31a Bayrampaşa-İstanbul (TR)
(151) 2021 03 12 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

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) 1373925 (540) nutriPerfect (511) 5
(732) PaCIFIC PhaRMaCeUTICaLs PTe LTD,  
101 Cecil street,#17-07 Tong eng Building singapore 069533 (sg)
(151) 2018 11 16 (441) 2018 12 27 (581) 2018 12 06

(111) 1601324 (540) Pay sMaRTney (511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) Oney BanK, 34 avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR)
(151) 2021 02 03 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1601428 (540) Libertus
(531) CFe: 28 .03 .00 (511) 28
(732) QIngDaO sPRInRay CO .,LTD .,  
nO .1902, First Building, nO .19 Zhangzhou, eR Road,  
shinan area, Qingdao City 266071 shandong Province (Cn)
(151) 2021 06 01 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1601454 (540) The Ordinary .
(531) CFe: 24 .17 .01, 27 .05 .10 (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty group Inc .,  
15 Fraser avenue Toronto On M6K 1y7 (Ca)
(151) 2021 02 19 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08

(111) 1601455 (540) geRaTe
(531) CFe: 27 .01 .01, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 7
(732) suzhou City great hydraulic Lifting Machinery Co ., Ltd .,  
no .8, south Road, yinghu Industrial Park, Wangting Town, 
Xiangcheng District, suzhou City, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08



nr 12/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO  109

C Z Ę Ś Ć  II

KOMUnIKaTy URZĘDOWe

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników 
patentowych w poz. nr:

2765 Narbutt Adam Zbigniew Zabrze

lista rZecZnikÓw patentowych 
(wpisy i skreślenia)
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