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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 240 381 do nr 240 420)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B3) (11) 240404 (41) 2020 05 18 
(51) A01M 29/32 (2011 .01)
(21) 427768 (22) 2018 11 15
(61) 238418
(72) WALEWSKI JACEK, Łódź (PL)

(73) WALEWSKI JACEK CZYSTE PARAPETY I BALKONY, Łódź (PL)
(54) Osłony przed ptakami

(B1) (11) 240396 (41) 2019 11 18 
(51) A23K 20/28 (2016 .01) 
 A23K 20/163 (2016 .01)
(21) 425574 (22) 2018 05 16
(72) KUCA JAN, Lisia Góra (PL); MOTYKA JERZY, Niedomice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH 
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(54) Premiks do pasz oraz pasza dla zwierząt

(B1) (11) 240383 (41) 2021 05 17 
(51) A61K 9/00 (2006 .01) 
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 A61K 47/54 (2017 .01) 
 A61K 47/61 (2017 .01)
(21) 431804 (22) 2019 11 14
(72) TRUSEK ANNA, Wrocław (PL); KIJAK EDWARD, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET 
MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU,  
Wrocław (PL)
(54) Trójfazowy nośnik leku przeciwnowotworowego lub przeciw-
zapalnego

(B1) (11) 240419 (41) 2021 07 05 
(51) A61K 31/366 (2006 .01) 
 A61K 47/04 (2006 .01) 
 A61K 9/00 (2006 .01)
(21) 432492 (22) 2020 01 01
(72) PALUCH MARIAN, Imielin (PL); KNAPIK-KOWALCZUK 
JUSTYNA, Świętochłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania fizycznie stabilnej kompozycji farma-
ceutycznej na bazie amorficznej symwastatyny

(B1) (11) 240384 (41) 2021 08 09 
(51) A61K 36/36 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01) 
 B01D 11/02 (2006 .01)
(21) 436541 (22) 2020 12 30
(72) KRYCHOWIAK-MAŚNICKA MARTA, Gdańsk (PL); KRÓLICKA 
ALEKSANDRA, Gdańsk (PL); RZESZOTARSKI MICHAŁ, Cierpice (PL); 
KAWIAK ANNA, Gdańsk (PL); THIEL MARCEL, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu z tkanek rosiczki gatunku Dro-
sera gigantea, ekstrakt z tkanek rosiczki oraz zastosowanie ekstraktu 
jako środka biologicznie czynnego o wysokim potencjale przeciw-
bakteryjnym

(B1) (11) 240400 (41) 2021 10 25 
(51) A62C 37/50 (2006 .01) 
 A62C 3/00 (2006 .01) 
 H04R 29/00 (2006 .01)
(21) 435467 (22) 2020 09 24
(72) PACUK JAN, Szczecin (PL); RADOMIŃSKI PIOTR RAFAŁ, 
Tanowo (PL)
(73) PAUDIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) System powiadamiania głosowego, detekcji i sygnalizowania

(B1) (11) 240420 (41) 2021 07 12 
(51) B01F 3/08 (2006 .01) 
 B01F 7/00 (2006 .01)
(21) 432523 (22) 2020 01 08
(72) WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); DOHOJDA MAREK, 
Warszawa (PL); SZEPCZYŃSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL); 
WAWER ZBIGNIEW, Kobyłka (PL); PIWNIK JAN, Białystok (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Głowica kawitacyjna

(B1) (11) 240415 (41) 2020 06 01 
(51) B02C 23/14 (2006 .01) 
 B02C 23/08 (2006 .01) 
 B02C 21/00 (2006 .01) 
 B07B 9/00 (2006 .01) 
 B02C 1/02 (2006 .01) 
 B02C 2/00 (2006 .01)
(21) 427913 (22) 2018 11 28
(72) PUZIO PRZEMYSŁAW, Nadolice Wielkie (PL); RUTKOWSKI 
PIOTR, Wrocław (PL)

(73) MOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Skwierzyna (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa budowlanego o różnych frakcjach

(B1) (11) 240398 (41) 2019 07 29 
(51) B03D 1/08 (2006 .01) 
 B09B 1/00 (2006 .01) 
 B03D 1/10 (2006 .01)
(21) 428135 (22) 2016 10 21
(30) 62/334,557  2016 05 11 US
(86) 2016 10 21  PCT/IB16/56324
(87) 2017 11 16  WO17/195008
(72) FILMER ANTHONY OWEN, Kangaroo Point (AU); ALEXANDER 
DANIEL JOHN, Londyn (GB)
(73) Anglo American Services (UK) Ltd, Londyn (GB)
(54) Zintegrowany sposób odzyskiwania wartościowych metali 
z rudy

(B1) (11) 240409 (41) 2017 11 20 
(51) B23K 37/00 (2006 .01)
(21) 417217 (22) 2016 05 16
(72) SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) I .M .C . ENGINEERING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielopolski (PL)
(54) Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze

(B1) (11) 240410 (41) 2018 10 08 
(51) B32B 27/40 (2006 .01) 
 C08G 18/70 (2006 .01) 
 B32B 7/10 (2006 .01) 
 D06N 7/00 (2006 .01) 
 C08K 5/05 (2006 .01) 
 C08K 5/17 (2006 .01) 
 C08K 5/053 (2006 .01) 
 E04F 15/00 (2006 .01)
(21) 421168 (22) 2017 04 04
(72) NAUMOWICZ MAGDALENA, Poznań (PL); JEGLIKOWSKI 
RADOSŁAW, Środa Wielkopolska (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwowych podkładów podłogowych

(B1) (11) 240397 (41) 2019 08 12 
(51) B60J 10/80 (2016 .01) 
 B60J 10/26 (2016 .01) 
 B60J 10/23 (2016 .01) 
 B60J 10/20 (2016 .01)
(21) 424510 (22) 2018 02 05
(72) GÓRAL BARTOSZ, Sarnówka (PL)
(73) RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW RAWAG 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Uszczelnienie górne portalu drzwi pojazdów, zwłaszcza auto-
busów lub trolejbusów

(B1) (11) 240411 (41) 2019 04 08 
(51) B60R 7/04 (2006 .01) 
 B61D 45/00 (2006 .01)
(21) 422974 (22) 2017 09 26
(72) GRYGIEL MACIEJ, Osielsko (PL); PIOTROWSKI BARTOSZ, 
Warszawa (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA, 
Bydgoszcz (PL)
(54) Półka

(B1) (11) 240407 (41) 2016 09 26 
(51) B61B 1/00 (2006 .01)
(21) 416611 (22) 2016 03 23
(30) 1552515  2015 03 25 FR
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(72) ANTONINI DAISY, Saint-Mande (FR); ANDRIN CYRIL, Massy (FR); 
NEVOT NICOLAS, Ozoir La Ferriere (FR)
(73) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, Saint-Ouen (FR)
(54) Metropolitarny system kolejowy o zredukowanym poborze 
energii

(B1) (11) 240418 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 5/08 (2006 .01) 
 B65D 5/10 (2006 .01) 
 B65D 5/36 (2006 .01)
(21) 431837 (22) 2019 11 18
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie składane do transportu towarów

(B1) (11) 240382 (41) 2019 09 09 
(51) C01B 32/921 (2017 .01) 
 C01G 23/047 (2006 .01) 
 C01F 7/02 (2022 .01) 
 C01B 33/113 (2006 .01) 
 C01G 5/00 (2006 .01) 
 C01G 7/00 (2006 .01) 
 C01G 55/00 (2006 .01) 
 B82Y 30/00 (2011 .01)
(21) 424787 (22) 2018 03 06
(72) JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); WOJCIECHOWSKI 
TOMASZ, Krzyczki Szumne (PL); KARWOWSKA EWA, Błonie (PL); 
ZIEMKOWSKA WANDA, Legionowo (PL); ROZMYSŁOWSKA ANITA, 
Suwałki (PL); OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Dwuwymiarowy węglik tytanu Ti3C2 modyfikowany powierzch-
niowo oraz sposób otrzymywania dwuwymiarowego węglika tytanu 
Ti3C2 modyfikowanego powierzchniowo

(B1) (11) 240405 (41) 2019 01 28 
(51) C07K 16/24 (2006 .01)
(21) 422316 (22) 2017 07 24
(72) SITAR TOMASZ, Gdańsk (PL); DERLACZ RAFAŁ ANDRZEJ, 
Warszawa (PL); ZIEŃ PIOTR MARCIN, Sadowa (PL); SPANINGER 
KLEMEN, Gdańsk (PL)
(73) POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Przeciwciało monoklonalne oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240412 (41) 2019 09 23 
(51) C08K 5/09 (2006 .01) 
 C08K 5/20 (2006 .01)
(21) 424912 (22) 2018 03 16
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); WŁOCH MARCIN,  
Gdańsk (PL); GŁOWIŃSKA EWA, Zalesie (PL); OSTASZEWSKA 
URSZULA, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania środków przeciwstarzeniowych do ela-
stomerów oraz środki przeciwstarzeniowe otrzymane tym sposobem

(B1) (11) 240395 (41) 2019 07 01 
(51) C10L 1/02 (2006 .01) 
 C10L 1/18 (2006 .01) 
 C10L 1/182 (2006 .01) 
 C10L 1/188 (2006 .01)
(21) 423962 (22) 2017 12 19
(72) MALINOWKI ARTUR, Sulejówek (PL); SOSZYŃSKA ELŻBIETA, 
Sulejówek (PL)
(73) SEEWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Biopaliwo

(B1) (11) 240417 (41) 2020 11 30 
(51) C23C 2/06 (2006 .01)
(21) 430035 (22) 2019 05 24
(72) SIPA JACEK, Sulechów (PL); KUBIK ŁUKASZ, Nowe Kramsko (PL)
(73) REMIX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Sposób nakładania powłok cynkowo-aluminiowych metodą 
ciągłą na stalowe pręty zbrojeniowe

(B1) (11) 240406 (41) 2016 04 25 
(51) E21C 35/24 (2006 .01) 
 G05D 1/00 (2006 .01) 
 G05B 19/048 (2006 .01) 
 G05B 13/00 (2006 .01)
(21) 413691 (22) 2015 08 28
(30) 62/043,387  2014 08 28 US
(72) SIEGRIST PAUL M ., Tarragindi (AU); BUTTERY NIGEL J .,  
South Brisbane (AU); PALMER LACHLAN, Bulimba (AU)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54) Sposób monitorowania maszyny górniczej do wykonywania 
wrębów w ścianowym systemie wydobywczym oraz urządzenie 
monitorujące dla ścianowego systemu wydobywczego

(B1) (11) 240413 (41) 2020 04 06 
(51) F02D 15/02 (2006 .01) 
 F16C 3/18 (2006 .01) 
 F02B 75/32 (2006 .01)
(21) 427198 (22) 2018 09 26
(72) SZYMKOWIAK MIROSŁAW, Leszno (PL)
(73) SZYMKOWIAK MIROSŁAW, Leszno (PL)
(54) Silnik spalinowy ze zmiennym stopniem sprężania i mechanizm 
zmiany stopnia sprężania w silniku spalinowym

(B1) (11) 240394 (41) 2021 08 23 
(51) F16C 25/00 (2006 .01) 
 F16C 25/06 (2006 .01) 
 F16C 19/32 (2006 .01)
(21) 432972 (22) 2020 02 20
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wprowadzania napięcia wstępnego łożysk sko-
śnych podpierających wał

(B1) (11) 240401 (41) 2021 03 08 
(51) F16H 1/14 (2006 .01) 
 F16H 3/52 (2006 .01)
(21) 434013 (22) 2020 05 20
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL); SIWIEC ADAM, Lublin (PL)
(73) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL); SIWIEC ADAM, Lublin (PL)
(54) Mocowanie stożkowego koła zębatego na wale

(B1) (11) 240403 (41) 2018 11 19 
(51) F16K 15/03 (2006 .01) 
 F16K 15/00 (2006 .01) 
 E03F 7/04 (2006 .01) 
 F16L 37/28 (2006 .01)
(21) 425718 (22) 2018 05 24
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,  
Lublin (PL); KWIETNIEWSKI MARIAN, Sulejówek (PL); 
HAJDUKIEWICZ MARZENA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); POLITECHNIKA 
WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kanałowa klapa zwrotna

(B1) (11) 240399 (41) 2020 08 24 
(51) F21K 2/08 (2006 .01) 
 H05B 33/26 (2006 .01) 
 H01H 9/18 (2006 .01)
(21) 428866 (22) 2019 02 11
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(72) KULIKOWSKA-RUGE ANNA, Rynarzewo (PL); RUGE 
PRZEMYSŁAW, Rynarzewo (PL); ZIĘBICKI MAREK,  
Przyłęki (PL); TROKOWSKI ŁUKASZ, Bydgoszcz (PL); FUTERA 
KONRAD, Ciechanów (PL)
(73) NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(54) Oświetlająca nakładka na panel z przyciskami

(B1) (11) 240416 (41) 2020 02 24 
(51) F24H 1/22 (2006 .01) 
 F23G 7/10 (2006 .01)
(21) 429996 (22) 2019 05 21
(72) CIEŚLAK JANUSZ, Godzikowice (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ, 
Wrocław (PL); CIEŚLAK-SOBOTKA MONIKA, Godzikowice (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54) Kocioł wodny opalany biomasą

(B1) (11) 240392 (41) 2020 03 23 
(51) G01B 11/00 (2006 .01) 
 G01C 11/00 (2006 .01) 
 G01C 7/02 (2006 .01) 
 G01S 17/00 (2006 .01) 
 G01S 17/88 (2006 .01)
(21) 431406 (22) 2019 10 08
(72) MOTYKA ZBIGNIEW, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób zdalnego laserowego skanowania terenu

(B1) (11) 240391 (41) 2021 04 06 
(51) G01L 9/00 (2006 .01)
(21) 431352 (22) 2019 10 03
(72) SZCZERBA ZYGMUNT, Rzeszów (PL); SZCZERBA PIOTR, 
Rzeszów (PL); SZCZERBA KAMIL, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Przetwornik ciśnienia różnicowego

(B1) (11) 240387 (41) 2020 08 10 
(51) G01N 3/00 (2006 .01)
(21) 428838 (22) 2019 02 07
(72) KRAJEWSKI MARCIN, Bolszewo (PL); KŁOSOWSKI PAWEŁ, 
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do  badania nośności narożników konstrukcji 
inżynierskich za  pomocą jednoosiowej maszyny wytrzymało-
ściowej

(B1) (11) 240388 (41) 2020 08 10 
(51) G01N 3/00 (2006 .01)
(21) 428839 (22) 2019 02 07
(72) KRAJEWSKI MARCIN, Bolszewo (PL); KŁOSOWSKI PAWEŁ, 
Gdańsk (PL); PESTKA ANNA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do badania nośności narożników konstrukcji inży-
nierskich z wykorzystaniem dwuosiowej maszyny wytrzymałościo-
wej w układzie przegubowo-przesuwnym

(B1) (11) 240389 (41) 2020 08 10 
(51) G01N 3/00 (2006 .01)
(21) 428840 (22) 2019 02 07
(72) KRAJEWSKI MARCIN, Bolszewo (PL); KŁOSOWSKI PAWEŁ, 
Gdańsk (PL); PESTKA ANNA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do badania nośności narożników konstrukcji inży-
nierskich z wykorzystaniem dwuosiowej maszyny wytrzymałościo-
wej w układzie przesuwnym

(B1) (11) 240385 (41) 2021 07 19 
(51) G01N 25/00 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01) 
 G01B 21/08 (2006 .01) 
 F17D 5/00 (2006 .01)
(21) 436929 (22) 2021 02 09
(72) PAWLAK SEBASTIAN, Katowice (PL); REMIORZ LESZEK,  
Rybnik (PL); REMIORZ ERYK, Rudy (PL); SZYGUŁA JAKUB,  
Potępa (PL); CZAJKOWSKI ADRIAN, Tychy (PL); DRABIK GABRIEL, 
Chorzów (PL); MAREK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); ANTEMIJCZUK 
OLEG, Katowice (PL); PADUCH JAROSŁAW, Tarnowskie Góry (PL); 
BARON GRZEGORZ, Zabrze (PL); PASZKUTA MARCIN, Sączów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wykrywania wewnętrznego osadu kamiennego w ukła-
dach hydraulicznych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 240414 (41) 2020 05 04 
(51) G01R 35/00 (2006 .01)
(21) 427562 (22) 2018 10 27
(72) KACZMAREK JANUSZ, Droszków (PL); KOZIOŁ MIROSŁAW, 
Zielona Góra (PL); RYBSKI RYSZARD, Zielona Góra (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE INMEL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób automatycznego wzorcowania przyrządów pomiarowych

(B1) (11) 240386 (41) 2019 11 04 
(51) G02B 6/036 (2006 .01) 
 G02B 6/04 (2006 .01) 
 G02B 6/14 (2006 .01) 
 H01S 3/067 (2006 .01) 
 H01S 3/17 (2006 .01) 
 C03B 37/023 (2006 .01)
(21) 425320 (22) 2018 04 24
(72) BUCZYŃSKI RYSZARD, Warszawa (PL); OSUCH TOMASZ, 
Warszawa (PL); ANUSZKIEWICZ ALICJA, Warszawa (PL); 
MARKOWSKI KONRAD, Siedlce (PL); FRANCZYK MARCIN,  
Warszawa (PL); KASZTELANIC RAFAŁ, Nadarzyn (PL); PYSZ 
DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT 
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Światłowód z kształtowanym profilem fotoczułości oraz sposób 
wytwarzania takiego światłowodu

(B1) (11) 240381 (41) 2019 01 28 
(51) H01G 11/56 (2013 .01) 
 H01G 11/52 (2013 .01)
(21) 422314 (22) 2017 07 21
(72) STĘPNIAK IZABELA, Zalasewo (PL); GALIŃSKI MACIEJ, 
Swarzędz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Hydrożelowy elektrolit polimerowy kondensatora elektroche-
micznego pracującego w środowisku wodnym oraz sposób jego 
wytwarzania

(B1) (11) 240408 (41) 2017 10 09 
(51) H01M 10/052 (2010 .01) 
 H01M 10/056 (2010 .01) 
 H01M 10/0565 (2010 .01)
(21) 416704 (22) 2016 03 31
(72) HAMANKIEWICZ BARTOSZ, Józefów (PL); CZERWIŃSKI 
ANDRZEJ, Warszawa (PL); KRAJEWSKI MICHAŁ, Ostrołęka (PL); 
MICHALSKA MONIKA, Warszawa (PL); LIPIŃSKA LUDWIKA, 
Warszawa (PL); KOZAKIEWICZ JANUSZ, Warszawa (PL); PRZYBYLSKI 
JAROSŁAW, Warszawa (PL); SYLWESTRZAK KRYSTYNA,  
Warszawa (PL); SARNA WITOLD, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); SIEĆ 
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
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IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); 
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI 
I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Ogniwo litowo-jonowe

(B1) (11) 240390 (41) 2021 06 14 
(51) H01P 5/00 (2006 .01) 
 H01P 5/18 (2006 .01) 
 H01P 7/00 (2006 .01) 
 H01P 7/08 (2006 .01)
(21) 432061 (22) 2019 12 03
(72) BEKASIEWICZ ADRIAN, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Zminiaturyzowany dwuzakresowy mikrofalowy sprzęgacz ga-
łęziowy

(B1) (11) 240402 (41) 2021 08 16 
(51) H03K 3/00 (2006 .01) 
 G01R 27/00 (2006 .01) 
 G01N 27/00 (2006 .01) 
 E04B 1/70 (2006 .01)
(21) 437100 (22) 2021 02 24
(72) RYMARCZYK TOMASZ, Lublin (PL); ADAMKIEWICZ 
PRZEMYSŁAW, Włodawa (PL); OLESZEK MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Układ do generowania oraz regulacji wartości prądu wzbudze-
nia w systemie pomiaru zawilgocenia murów

(B1) (11) 240393 (41) 2021 06 28 
(51) H05K 5/03 (2006 .01) 
 H05K 5/06 (2006 .01) 
 F28D 1/03 (2006 .01)
(21) 432420 (22) 2019 12 24
(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Katowice (PL); TARKOWSKI ARTUR, 
Leszczyny (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Wymiennik ciepła chłodzony cieczą zintegrowany z obudową 
ognioszczelną

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01M 29/32 (2011 .01) 240404
A23K 20/28 (2016 .01) 240396
A23K 20/163 (2016 .01) 240396*
A61K 9/00 (2006 .01) 240383
A61K 47/54 (2017 .01) 240383*
A61K 47/61 (2017 .01) 240383*
A61K 31/366 (2006 .01) 240419
A61K 47/04 (2006 .01) 240419*
A61K 9/00 (2006 .01) 240419*
A61K 36/36 (2006 .01) 240384
A61P 31/04 (2006 .01) 240384*
A62C 37/50 (2006 .01) 240400
A62C 3/00 (2006 .01) 240400*
B01D 11/02 (2006 .01) 240384*
B01F 3/08 (2006 .01) 240420
B01F 7/00 (2006 .01) 240420*
B02C 23/14 (2006 .01) 240415
B02C 23/08 (2006 .01) 240415*
B02C 21/00 (2006 .01) 240415*

B02C 1/02 (2006 .01) 240415*
B02C 2/00 (2006 .01) 240415*
B03D 1/08 (2006 .01) 240398
B03D 1/10 (2006 .01) 240398*
B07B 9/00 (2006 .01) 240415*
B09B 1/00 (2006 .01) 240398*
B23K 37/00 (2006 .01) 240409
B32B 27/40 (2006 .01) 240410
B32B 7/10 (2006 .01) 240410*
B60J 10/80 (2016 .01) 240397
B60J 10/26 (2016 .01) 240397*
B60J 10/23 (2016 .01) 240397*
B60J 10/20 (2016 .01) 240397*
B60R 7/04 (2006 .01) 240411
B61B 1/00 (2006 .01) 240407
B61D 45/00 (2006 .01) 240411*
B65D 5/08 (2006 .01) 240418
B65D 5/10 (2006 .01) 240418*
B65D 5/36 (2006 .01) 240418*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240381 H01G 11/56 (2013 .01)
240382 C01B 32/921 (2017 .01)
240383 A61K 9/00 (2006 .01)
240384 A61K 36/36 (2006 .01)
240385 G01N 25/00 (2006 .01)
240386 G02B 6/036 (2006 .01)
240387 G01N 3/00 (2006 .01)
240388 G01N 3/00 (2006 .01)
240389 G01N 3/00 (2006 .01)
240390 H01P 5/00 (2006 .01)
240391 G01L 9/00 (2006 .01)
240392 G01B 11/00 (2006 .01)
240393 H05K 5/03 (2006 .01)
240394 F16C 25/00 (2006 .01)
240395 C10L 1/02 (2006 .01)
240396 A23K 20/28 (2016 .01)
240397 B60J 10/80 (2016 .01)
240398 B03D 1/08 (2006 .01)
240399 F21K 2/08 (2006 .01)
240400 A62C 37/50 (2006 .01)

240401 F16H 1/14 (2006 .01)
240402 H03K 3/00 (2006 .01)
240403 F16K 15/03 (2006 .01)
240404 A01M 29/32 (2011 .01)
240405 C07K 16/24 (2006 .01)
240406 E21C 35/24 (2006 .01)
240407 B61B 1/00 (2006 .01)
240408 H01M 10/052 (2010 .01)
240409 B23K 37/00 (2006 .01)
240410 B32B 27/40 (2006 .01)
240411 B60R 7/04 (2006 .01)
240412 C08K 5/09 (2006 .01)
240413 F02D 15/02 (2006 .01)
240414 G01R 35/00 (2006 .01)
240415 B02C 23/14 (2006 .01)
240416 F24H 1/22 (2006 .01)
240417 C23C 2/06 (2006 .01)
240418 B65D 5/08 (2006 .01)
240419 A61K 31/366 (2006 .01)
240420 B01F 3/08 (2006 .01)

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

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

 1 2  1 2
B82Y 30/00 (2011 .01) 240382*
C01B 32/921 (2017 .01) 240382
C01B 33/113 (2006 .01) 240382*
C01F 7/02 (2022 .01) 240382*
C01G 23/047 (2006 .01) 240382*
C01G 5/00 (2006 .01) 240382*
C01G 7/00 (2006 .01) 240382*
C01G 55/00 (2006 .01) 240382*
C03B 37/023 (2006 .01) 240386*
C07K 16/24 (2006 .01) 240405
C08G 18/70 (2006 .01) 240410*
C08K 5/05 (2006 .01) 240410*
C08K 5/17 (2006 .01) 240410*
C08K 5/053 (2006 .01) 240410*
C08K 5/09 (2006 .01) 240412
C08K 5/20 (2006 .01) 240412*
C10L 1/02 (2006 .01) 240395
C10L 1/18 (2006 .01) 240395*
C10L 1/182 (2006 .01) 240395*
C10L 1/188 (2006 .01) 240395*
C23C 2/06 (2006 .01) 240417
D06N 7/00 (2006 .01) 240410*
E03F 7/04 (2006 .01) 240403*
E04B 1/70 (2006 .01) 240402*
E04F 15/00 (2006 .01) 240410*
E21C 35/24 (2006 .01) 240406
F02B 75/32 (2006 .01) 240413*
F02D 15/02 (2006 .01) 240413
F16C 3/18 (2006 .01) 240413*
F16C 25/00 (2006 .01) 240394
F16C 25/06 (2006 .01) 240394*
F16C 19/32 (2006 .01) 240394*
F16H 1/14 (2006 .01) 240401
F16H 3/52 (2006 .01) 240401*
F16K 15/03 (2006 .01) 240403
F16K 15/00 (2006 .01) 240403*
F16L 37/28 (2006 .01) 240403*
F17D 5/00 (2006 .01) 240385*
F21K 2/08 (2006 .01) 240399
F23G 7/10 (2006 .01) 240416*

F24H 1/22 (2006 .01) 240416
F28D 1/03 (2006 .01) 240393*
G01B 11/00 (2006 .01) 240392
G01B 21/08 (2006 .01) 240385*
G01C 11/00 (2006 .01) 240392*
G01C 7/02 (2006 .01) 240392*
G01L 9/00 (2006 .01) 240391
G01N 3/00 (2006 .01) 240387
G01N 3/00 (2006 .01) 240388
G01N 3/00 (2006 .01) 240389
G01N 25/00 (2006 .01) 240385
G01N 33/00 (2006 .01) 240385*
G01N 27/00 (2006 .01) 240402*
G01R 35/00 (2006 .01) 240414
G01R 27/00 (2006 .01) 240402*
G01S 17/00 (2006 .01) 240392*
G01S 17/88 (2006 .01) 240392*
G02B 6/036 (2006 .01) 240386
G02B 6/04 (2006 .01) 240386*
G02B 6/14 (2006 .01) 240386*
G05B 19/048 (2006 .01) 240406*
G05B 13/00 (2006 .01) 240406*
G05D 1/00 (2006 .01) 240406*
H01G 11/56 (2013 .01) 240381
H01G 11/52 (2013 .01) 240381*
H01H 9/18 (2006 .01) 240399*
H01M 10/052 (2010 .01) 240408
H01M 10/056 (2010 .01) 240408*
H01M 10/0565 (2010 .01) 240408*
H01P 5/00 (2006 .01) 240390
H01P 5/18 (2006 .01) 240390*
H01P 7/00 (2006 .01) 240390*
H01P 7/08 (2006 .01) 240390*
H01S 3/067 (2006 .01) 240386*
H01S 3/17 (2006 .01) 240386*
H03K 3/00 (2006 .01) 240402
H04R 29/00 (2006 .01) 240400*
H05B 33/26 (2006 .01) 240399*
H05K 5/03 (2006 .01) 240393
H05K 5/06 (2006 .01) 240393*

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 Nr Symbol 
 patentu MKP
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 213951 2013 02 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215426 2019 11 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 220409 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222829 2020 06 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225078 2019 12 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228072 2019 07 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229117 2018 06 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229178 2019 12 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229506 2018 10 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230854 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231774 2021 10 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232515 2020 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232850 2018 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 237102 2020 11 17 Patent wygasł w całości .

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) 01 12 2021 2021/48 EP 2275260 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 2344403 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 2440649 B1
(T4) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 2440649 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 2459555 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 2484168 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2514131 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 2557796 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 2590410 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 2689192 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2761211 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2815881 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 2817000 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 2836790 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2895279 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 2895810 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2896442 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2961531 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2993449 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3006022 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3022506 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3022600 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3044189 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3060328 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3074558 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3087314 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3088627 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3091741 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3132005 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 EP 3148368 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3148701 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3154176 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3157571 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3170437 B1

(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3172152 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3179875 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3197506 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3224216 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3224562 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3227049 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3228777 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3234275 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3242764 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3248840 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3249415 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3254832 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3256076 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3263989 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 EP 3274120 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 EP 3275763 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3279407 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3283563 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3285626 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3290200 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3293335 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3293638 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3294508 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 3296771 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3302342 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3302827 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3308014 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3308996 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3310541 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3311171 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3312324 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3312836 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3313927 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3320298 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3321377 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3328390 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3331891 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3332598 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3333849 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3334824 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3338027 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3342413 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3342589 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3343781 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3345618 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3346054 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3346856 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3349961 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3353212 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3362343 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3365590 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3372711 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3373850 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3374392 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3381070 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3381303 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3382001 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3387297 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3392838 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3398379 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3402889 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3408416 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3411530 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3411893 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3414024 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3415516 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3416437 B1
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(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3422507 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3423731 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3427509 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3428497 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3438103 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3440364 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3443071 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3443180 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3445229 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3445568 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3445821 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3448421 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3449128 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3449135 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3449708 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3452405 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3457056 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3462933 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3464127 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3464272 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3464665 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3465023 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3465491 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3470595 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3472120 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3475687 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3476866 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3476935 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3477783 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3478863 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3481624 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3484259 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3484782 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3484921 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3487939 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3488614 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3492439 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3493849 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3493948 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3500349 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3501253 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3502069 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3504367 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3505678 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3509834 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3513130 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3514310 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3515983 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3515989 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3516007 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3516070 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3517158 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3517515 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3526879 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3530375 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3531851 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3532424 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3542006 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3543583 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3546620 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3548091 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3548298 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3548677 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3551155 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3556952 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3561359 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3575238 B1

(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3575700 B1
(T4) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3575700 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3580111 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3580372 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3582567 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3586569 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3591073 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3592899 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3593773 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3595091 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3595693 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3596296 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3598446 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3598603 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3599403 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3601673 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 EP 3609431 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3609601 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3610759 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3613122 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 EP 3615166 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3617432 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3618976 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3623558 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3623798 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3624957 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3626257 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3632828 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 EP 3634274 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3634664 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3634913 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3635182 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3638796 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3639484 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3639681 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3640537 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3642148 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3646092 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3647009 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3649237 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3652291 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3654756 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3656031 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3656793 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3656801 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3657119 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3661520 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3662218 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3667442 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3668062 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3668874 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3669110 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3671309 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3675046 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3675211 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3676413 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3676652 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3677125 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3678788 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3679198 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3682131 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3684233 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3684706 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3684855 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3686038 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3691975 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3692096 B1
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(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3695044 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3697206 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3698083 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3698474 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3700031 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3700854 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3701073 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3704009 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3705543 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3706551 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3707291 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3707303 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3707712 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3708892 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3708913 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3709327 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3714743 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3720781 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3721745 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3723468 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3724491 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3727720 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3732146 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3733489 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3737935 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3738677 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3740708 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3747269 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3747338 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3747847 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3749296 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3749455 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3749517 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3751641 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3753196 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3754217 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3760818 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3762278 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3763820 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3771360 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3774211 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3774572 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3786559 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3788886 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3789965 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3796314 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3800330 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3814459 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3817213 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3824614 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3835269 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3836370 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3838096 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3838439 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3838440 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3839565 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3873183 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1604687 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1606293 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608250 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608701 2020 03 29 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 1611466 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1611652 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1611777 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1613694 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1615723 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1615798 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1620959 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1625667 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1625923 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1654286 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1670431 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1690805 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1690862 2018 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1693027 2020 02 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1693133 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1693495 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1700812 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1701155 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1703260 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1707943 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1708066 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1708410 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1712319 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1714926 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1716041 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1716268 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1716275 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1716289 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1717237 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718257 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718673 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1718678 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1720408 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1720538 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1721547 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1722840 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1827145 2019 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1829548 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1829809 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1832799 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1833114 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1834719 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1840429 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1840444 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1840534 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1843060 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1845935 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1846281 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1848915 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1849260 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1849488 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1850705 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1850774 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851497 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1851528 2020 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853639 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853640 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853737 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855527 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855838 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2302273 2019 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2496211 2019 11 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2496392 2019 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2497505 2019 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2498930 2019 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2499036 2019 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501242 2019 11 08 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2509565 2019 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2510072 2019 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2511532 2019 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2512008 2019 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514540 2019 12 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2514911 2019 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521739 2019 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2585341 2019 06 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2585416 2019 06 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2585417 2019 06 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2634250 2019 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2655935 2019 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2668527 2020 01 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2766417 2019 10 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2785905 2019 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2833905 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2833936 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2834403 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2836280 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2838944 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2843380 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2843453 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2843596 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2844441 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2844448 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2850006 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2850128 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2852364 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2862057 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2862364 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2874643 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2891437 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2902572 2020 01 27 Patent wygasł w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1595441 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-GmbH, Spelle, Niemcy

(11) 1595441 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 1595442 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-GmbH, Spelle, Niemcy

(11) 1595442 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 1620363 A . Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co . 
KG, Monachium, Niemcy Wpisano: Clariant International Ltd, Mut-
tenz, Szwajcaria

(11) 1662925 A . Wykreślono: ALSA GmbH, Steinau-Uerzell, 
Niemcy Wpisano: Brikenstock IP GmbH, Linz, Niemcy

(11) 1812366 A . Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co . 
KG, Monachium, Niemcy Wpisano: Clariant International Ltd, Mut-
tenz, Szwajcaria

(11) 1814505 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1857077 A . Wykreślono: Alcon Research, Ltd ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC, 
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1857077 A . Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea, 
Szwajcaria

(11) 1857077 A . Wykreślono: Novartis AG, Bazylea, Szwajca-
ria Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria

(11) 1877098 A . Wykreślono: GlaxoSmithKline Intellectual 
Property Development Limited, Brentford, Wielka Brytania Wpi-
sano: MACROPHAGE PHARMA LIMITED, Berkhamsted, Wielka Bry-
tania

(11) 2096939 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2113273 A . Wykreślono: Smiths Group plc, London, 
Wielka Brytania Wpisano: Smiths Medical International Limited, 
Ashford, Wielka Brytania

(11) 2164514 A . Wykreślono: H . Lundbeck A/S, Valby, Dania 
Wpisano: Vitaeris Inc ., Vancouver, Kanada

(11) 2220951 A . Wykreślono: Dbapparel Operations, Rueil 
Malmaison, Francja Wpisano: Hanes Operations Europe SAS, Rueil-
-Malmaison, Francja

(11) 2222196 A . Wykreślono: Dbapparel Operations, Rueil 
Malmaison, Francja Wpisano: Hanes Operations Europe SAS, Rueil-
-Malmaison, Francja

(11) 2272319 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteili-
gungs-GmbH, Spelle, Niemcy

(11) 2272319 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 2328623 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co .KG, Uetersen, Niemcy Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy

(11) 2328623 A . Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co . KG, Uetersen, Niemcy Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy

(11) 2333092 A . Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co . 
KG, München, Niemcy Wpisano: Clariant Produkte (Deutschland) 
GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy

(11) 2435410 A . Wykreślono: Exelixis Patent Company LLC, 
Alameda, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Exelixis, Inc ., Ala-
meda, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2484607 A . Wykreślono: Eisenmann SE, Böblingen, 
Niemcy Wpisano: pentanova cs GmbH, Böblingen, Niemcy

(11) 2534245 A . Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co . 
KG, München, Niemcy Wpisano: Clariant Produkte (Deutschland) 
GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy

(11) 2552264 A . Wykreślono: Dbapparel Operations, Rueil 
Malmaison, Francja Wpisano: Hanes Operations Europe SAS, Rueil-
-Malmaison, Francja

(11) 2627202 A . Wykreślono: Consumo Em Verde - Biotec-
nologia Das Plantas, S .A ., Cantanhede, Portugalia Wpisano: CEV, 
S .A ., Cantanhede, Portugalia
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(11) 2698584 A . Wykreślono: Bilfinger VAM Anlagentechnik 
GmbH, Wels, Austria Wpisano: Bilfinger Industrial Services GmbH, 
Linz, Austria

(11) 2713761 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2741790 A . Wykreślono: LEPLYANINA, ELENA GENNA-
DIEVNA, Korolev, Rosja Wpisano: GEM S .r .l ., Viareggio, Włochy

(11) 2852537 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2871329 A . Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
Yokohama, Japonia

(11) 2894146 A . Wykreślono: HSC Corporation, Zhangjia-
gang, Chiny Wpisano: Zhejiang Shengmei Lithium Battery Mate-
rials Co ., Ltd ., Jinhua, Chiny

(11) 3017661 A . Wykreślono: Philips Lighting Holding B .V ., 
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B .V ., Eindhoven, 
Holandia

(11) 3066268 A . Wykreślono: Vitaplus Nederland B .V ., Hu-
izen, Holandia Wpisano: Cenergist Spain SL, Madryt, Hiszpania

(11) 3011290 A . Wykreślono: GE Healthcare Bio-Sciences AB, 
Uppsala, Szwecja Wpisano: Cytiva Sweden AB, Uppsala, Szwecja

(11) 2979535 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Bete-
iligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE, 
Spelle, Niemcy

(11) 2918172 A . Wykreślono: Bayer CropScience AG, Mon-
heim am Rhein, Niemcy Wpisano: BASF Corporation, Florham Park, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2993398 A . Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd ., 
Yokohama, Japonia

(11) 3171718 A . Wykreślono: Nicoventures Holdings Limi-
ted, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING 
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3191357 A . Wykreślono: Eisenmann SE, Böblingen, 
Niemcy Wpisano: pentanova cs GmbH, Böblingen, Niemcy

(11) 3218886 A . Wykreślono: Spin Holding B .V ., Geldermal-
sen, Holandia Wpisano: Spin Holding B .V ., Groningen, Holandia

(11) 3218886 A . Wykreślono: Spin Holding B .V ., Groningen, 
Holandia Wpisano: Avodah Management B .V ., Groningen, Holandia

(11) 3187506 A . Wykreślono: H . Lundbeck A/S, Valby, Dania 
Wpisano: Vitaeris Inc ., Vancouver, Kanada

(11) 3274775 A . Wykreślono: KLAW Products Limited, West-
bury, Wielka Brytania Wpisano: Trelleborg Westbury Limited, Tew-
kesbury, Wielka Brytania

(11) 3364767 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3364768 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3379947 A . Wykreślono: Thompe B .V ., Purmerend, Ho-
landia Wpisano: Zummo Innovaciones Mecanicas, S .A .U ., Walencja, 
Hiszpania

(11) 3290046 A . Wykreślono: Shire Viropharma Incorpora-
ted, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Shire Viro-
pharma LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3290046 A . Wykreślono: Shire Viropharma LLC, Lexing-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ViroPharma Biologics 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3282083 A . Wykreślono: Varel International Ind ., L .P ., 
Carrollton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sandvik Mining 
and Construction Tools AB, Sandviken, Szwecja

(11) 3354276 A . Wykreślono: Meritage Pharma, Inc ., Lexing-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Shire ViroPharma LLC, 
Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3354276 A . Wykreślono: Shire ViroPharma LLC, Lexing-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ViroPharma Biologics 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3469154 A . Wykreślono: Vitaplus Nederland B .V ., Hu-
izen, Holandia Wpisano: Cenergist Spain SL, Madryt, Hiszpania

(11) 3496548 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3565416 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3558017 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3434346 A . Wykreślono: Medimmune, LLC, Gaithers-
burg, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: MEDIMMUNE LIMI-
TED, Cambridge, Wielka Brytania
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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 72 476 do nr 72 491)

(Y1) (11) 72490 (41) 2021 10 04 
(51) A01K 31/14 (2006 .01) 
 A01K 31/18 (2006 .01) 
 A01K 31/24 (2006 .01)
(21) 129108 (22) 2020 04 03
(72) RADZISZEWSKI KACPER, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, 
Rokitnica (PL); SZULWIC JAKUB, Gdańsk (PL); ŚMIERZCHALSKI 
ROMAN, Gdynia (PL); LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK 
JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Obiekt przestrzeni lęgowej ptaków

(Y1) (11) 72480 (41) 2018 06 18 
(51) A41D 13/11 (2006 .01) 
 A62B 18/02 (2006 .01)
(21) 126169 (22) 2017 03 21
(30) PL125839U  2016 12 13 PL
(72) GMOSIŃSKI JACEK, Zgierz (PL); JABŁOŃSKI MIROSŁAW,  
Łódź (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); KRZYŻANOWSKI 
JACEK, Łódź (PL)
(73) FILTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Półmaska ochronna układu oddechowego

(Y1) (11) 72491 (41) 2021 11 22 
(51) A61F 9/04 (2006 .01) 
 A61F 9/06 (2006 .01) 
 A41D 13/11 (2006 .01)
(21) 129214 (22) 2020 05 15
(72) SIEROSŁAWSKI JAN, Mielec (PL); SZTYLER BARBARA, Mielec (PL); 
GRZECH EWELINA, Książnice (PL); WYZGA ROBERT, Rydzów (PL)
(73) SIEROSŁAWSKI JAN SIEROSŁAWSKI GROUP, Mielec (PL)
(54) Przyłbica ochronna

(Y1) (11) 72484 (41) 2021 11 29 
(51) A63B 69/32 (2006 .01) 
 A63B 69/34 (2006 .01)
(21) 129598 (22) 2020 11 11
(30) 2019-36875U  2019 11 12 CZ
(72) SOBOTKA MIROSLAV, Praga (CZ)
(73) Hayashi . cz s .r .o ., Praga (CZ)
(54) Treningowa ściana uderzeniowa

(Y1) (11) 72476 (41) 2021 04 06 
(51) B01L 3/02 (2006 .01) 
 G01N 35/10 (2006 .01)
(21) 128580 (22) 2019 09 23
(72) RIESKE PIOTR, Łódź (PL); STOCZYŃSKA-FIDELUS EWELINA, 
Skierniewice (PL); RUTKOWSKA ADRIANNA, Tomaszów 
Mazowiecki (PL); GROT DAGMARA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Pipeta czterokanałowa wyposażona w mechanizm zrzutu koń-
cówek do pipet

(Y1) (11) 72482 (41) 2021 05 04 
(51) B25B 13/50 (2006 .01) 



Nr 13/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 15

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01K 31/14 (2006 .01) 72490
A01K 31/18 (2006 .01) 72490*
A01K 31/24 (2006 .01) 72490*
A41D 13/11 (2006 .01) 72480
A41D 13/11 (2006 .01) 72491*
A61F 9/04 (2006 .01) 72491
A61F 9/06 (2006 .01) 72491*
A61N 1/36 (2006 .01) 72483*
A62B 18/02 (2006 .01) 72480*
A62C 33/00 (2006 .01) 72482*
A63B 69/32 (2006 .01) 72484
A63B 69/34 (2006 .01) 72484*
B01L 3/02 (2006 .01) 72476
B25B 13/50 (2006 .01) 72482

B25B 13/00 (2006 .01) 72482*
B25F 1/00 (2006 .01) 72482*
B60B 30/02 (2006 .01) 72487*
B60C 7/00 (2006 .01) 72487
B60C 7/24 (2006 .01) 72487*
B60R 9/02 (2006 .01) 72486
B60R 9/055 (2006 .01) 72486*
B65D 5/08 (2006 .01) 72478
B65D 5/42 (2006 .01) 72478*
B65D 5/46 (2006 .01) 72478*
B65D 5/08 (2006 .01) 72477
B65D 5/46 (2006 .01) 72477*
C12M 3/00 (2006 .01) 72483
C23C 16/455 (2006 .01) 72488

 B25B 13/00 (2006 .01) 
 B25F 1/00 (2006 .01) 
 A62C 33/00 (2006 .01)
(21) 128686 (22) 2019 10 30
(72) SZYMECKI KRZYSZTOF, Stargard (PL)
(73) SZYMECKI KRZYSZTOF, Stargard (PL)
(54) Uniwersalny klucz asenizacyjny

(Y1) (11) 72487 (41) 2021 08 23 
(51) B60C 7/00 (2006 .01) 
 B60C 7/24 (2006 .01) 
 B60B 30/02 (2006 .01)
(21) 128969 (22) 2020 02 19
(72) ROSOŁOWSKI KRZYSZTOF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) ROSOŁOWSKI KRZYSZTOF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(54) Koło z ogumieniem bezdętkowym

(Y1) (11) 72486 (41) 2021 08 16 
(51) B60R 9/02 (2006 .01) 
 B60R 9/055 (2006 .01)
(21) 129807 (22) 2021 02 08
(30) 202020000000622  2020 02 10 IT
(72) LORUSSO GIUSEPPE, Altamura (IT); SANTORO MICHELE, 
Altamura (IT); CORRADO LUCA, Altamura (IT)
(73) DAKEN S .p .A ., Bari (IT)
(54) Skrzynka narzędziowa do pojazdu

(Y1) (11) 72478 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 5/08 (2006 .01) 
 B65D 5/42 (2006 .01) 
 B65D 5/46 (2006 .01)
(21) 128743 (22) 2019 11 26
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 72477 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 5/08 (2006 .01) 
 B65D 5/46 (2006 .01)
(21) 128744 (22) 2019 11 26
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 72483 (41) 2021 07 05 
(51) C12M 3/00 (2006 .01) 
 A61N 1/36 (2006 .01)
(21) 128845 (22) 2019 12 30
(72) GNIADEK MACIEJ, Bydgoszcz (PL); ADAMOWICZ JAN, 
Bydgoszcz (PL); MAJEWSKI KAMIL, Toruń (PL); ŚMIGIEL SANDRA, 
Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do stymulacji elektrycznej komórek

(Y1) (11) 72488 (41) 2021 11 22 
(51) C23C 16/455 (2006 .01) 
 C23C 16/44 (2006 .01)
(21) 129224 (22) 2020 05 19
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); KOPALKO KRZYSZTOF, 
Warszawa (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ, Warszawa (PL); SYBILSKI 
PIOTR, Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Komora reakcyjna reaktora ALD

(Y1) (11) 72479 (41) 2021 05 31 
(51) E01F 9/60 (2016 .01) 
 G09F 15/00 (2006 .01) 
 G09F 7/18 (2006 .01)
(21) 128729 (22) 2019 11 18
(72) GRZESIAK ŁUKASZ, Bełk (PL)
(73) GRZESIAK ŁUKASZ CMMSYSTEM .PL, Stanowice (PL)
(54) Profil aluminiowy

(Y1) (11) 72489 (41) 2019 04 08 
(51) F26B 17/24 (2006 .01) 
 F26B 3/26 (2006 .01) 
 F28D 7/10 (2006 .01) 
 F26B 17/04 (2006 .01) 
 F26B 3/02 (2006 .01)
(62) 423062
(21) 129894 (22) 2017 10 04
(72) SKIBIŃSKI TYTUS, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH CEMA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Układ do rekuperacji ciepła w suszarni surowców mineralnych

(Y1) (11) 72481 (41) 2020 06 01 
(51) G01C 9/06 (2006 .01) 
 G01C 9/18 (2006 .01)
(21) 127821 (22) 2018 11 23
(72) GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ, 
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Poziomnica cieczowa z przestrzenną tarczą pływającą

(Y1) (11) 72485 (41) 2021 09 06 
(51) G06F 1/16 (2006 .01) 
 G06F 1/18 (2006 .01) 
 G06F 1/20 (2006 .01) 
 H05K 5/00 (2006 .01)
(21) 129012 (22) 2020 03 02
(72) MRÓZ PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) MRÓZ PAWEŁ INTEGRA, Tarnów (PL)
(54) Obudowa teletechniczna

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2
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 1 2  1 2
C23C 16/44 (2006 .01) 72488*
E01F 9/60 (2016 .01) 72479
F26B 17/24 (2006 .01) 72489
F26B 3/26 (2006 .01) 72489*
F26B 17/04 (2006 .01) 72489*
F26B 3/02 (2006 .01) 72489*
F28D 7/10 (2006 .01) 72489*
G01C 9/06 (2006 .01) 72481

G01C 9/18 (2006 .01) 72481*
G01N 35/10 (2006 .01) 72476*
G06F 1/16 (2006 .01) 72485
G06F 1/18 (2006 .01) 72485*
G06F 1/20 (2006 .01) 72485*
G09F 15/00 (2006 .01) 72479*
G09F 7/18 (2006 .01) 72479*
H05K 5/00 (2006 .01) 72485*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72476 B01L 3/02 (2006 .01)
72477 B65D 5/08 (2006 .01)
72478 B65D 5/08 (2006 .01)
72479 E01F 9/60 (2016 .01)
72480 A41D 13/11 (2006 .01)
72481 G01C 9/06 (2006 .01)
72482 B25B 13/50 (2006 .01)
72483 C12M 3/00 (2006 .01)

72484 A63B 69/32 (2006 .01)
72485 G06F 1/16 (2006 .01)
72486 B60R 9/02 (2006 .01)
72487 B60C 7/00 (2006 .01)
72488 C23C 16/455 (2006 .01)
72489 F26B 17/24 (2006 .01)
72490 A01K 31/14 (2006 .01)
72491 A61F 9/04 (2006 .01)

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(Y1) (11) 67510 2017 03 12 Prawo ochronne wygasło w całości .
(Y1) (11) 69450 2019 07 01 Prawo ochronne wygasło w całości .
(Y1) (11) 70386 2019 07 04 Prawo ochronne wygasło w całości .
(Y1) (11) 70388 2019 04 23 Prawo ochronne wygasło w całości .
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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 27 803 do nr 27 821)

(51) 24-01, 10-05 (11) 27803 (22) 2021 05 31 (21) 29799
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) PALKA DOROTA, MARSZOWSKI ADAM, LABUS AGNIESZKA, 
KOSCAK PETER, SZABO STANISLAV, NAWRAT ALEKSANDER, 
JĘDRASIAK KAROL, WODARSKI PIOTR, GZIK MAREK, 
DOBROWOLSKA MAŁGORZATA
(54) Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności 
uwagi
(55) 

(51) 06-06 (11) 27804 (22) 2021 12 14 (21) 30379
(73) FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Działdowo (PL)
(72) DOBIES SZYMON

(54) Front meblowy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27805 (22) 2021 12 16 (21) 30380
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55) 

(51) 25-04 (11) 27806 (22) 2021 12 01 (21) 30350
(73) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mników (PL)
(72) GACEK JAROSŁAW
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(54) Drabina wielofunkcyjna podestowa
(55) 

(51) 11-02 (11) 27807 (22) 2022 03 08 (21) 30611
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55) 

(51) 09-03 (11) 27808 (22) 2021 12 17 (21) 30385
(73) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA,  
Bielsko-Biała (PL)
(72) SOBIK LESZEK
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 26-05 (11) 27809 (22) 2021 08 24 (21) 30040
(73) PATYK ANDŻELIKA, Ramutówko (PL)
(72) PATYK ANDŻELIKA
(54) Lampion
(55) 

(51) 19-08 (11) 27810 (22) 2021 12 16 (21) 30382
(73) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CALLEJA SERGIO
(54) Etykieta
(55) 

(51) 21-02 (11) 27811 (22) 2021 09 14 (21) 30109
(73) KUCZKA MAREK, MIROŃ ARKADIUSZ RS-TEAM SPÓŁKA 
CYWILNA, Chrząstowice (PL)
(72) MIROŃ ARKADIUSZ, KUCZKA MAREK
(54) Urządzenie do trenowania gry w piłkę nożną
(55) 

(51) 23-04 (11) 27812 (22) 2021 12 20 (21) 30388
(73) ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jurowce (PL);
BIELSKI HENRYK JANUSZ, Ełk (PL)
(72) BIELSKI HENRYK JANUSZ
(54) Kratka wentylacyjna
(55) 

(51) 06-01 (11) 27813 (22) 2021 11 12 (21) 30308
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Narożnik
(55) 
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(51) 06-01 (11) 27814 (22) 2021 11 12 (21) 30309
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa 3 osobowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 27815 (22) 2021 11 12 (21) 30310
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa 3 osobowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 27816 (22) 2021 11 12 (21) 30311
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Fotel
(55) 

(51) 06-01 (11) 27817 (22) 2021 11 12 (21) 30312
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Fotel
(55) 

(51) 06-01 (11) 27818 (22) 2021 11 12 (21) 30313
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT

(54) Sofa 2 osobowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 27819 (22) 2021 11 12 (21) 30314
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA 
JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Sofa 2 osobowa
(55) 

(51) 25-99 (11) 27820 (22) 2020 11 24 (21) 29224
(73) ARTRYS PROJEKT ROSZKO, WIERZEJSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Opacz-Kolonia (PL)
(72) ROSZKO KRZYSZTOF
(54) Wspornik termoizolacyjny
(55) 

(51) 06-03 (11) 27821 (22) 2018 07 18 (21) 26786
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(72) KRUPIŃSKA MARTA
(54) Biurko
(55) 
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 14740 2019 02 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 00751 2020 01 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 08150 2019 08 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 01772 2020 10 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 08596 2019 10 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 09726 2020 10 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 09775 2020 10 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 09958 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 09959 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 09971 2020 10 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 09972 2020 10 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 09985 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 10228 2020 10 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 16904 2020 10 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 16907 2020 10 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 16987 2020 10 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 16988 2020 10 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 16989 2020 10 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 16990 2020 10 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 17047 2020 10 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 17099 2020 10 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 17102 2020 10 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 17249 2020 10 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 17337 2020 10 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 17564 2020 10 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22132 2020 10 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 22260 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 22272 2020 10 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 22273 2020 10 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 22275 2020 10 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 22276 2020 10 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22279 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 22284 2020 10 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22286 2020 10 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22288 2020 10 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22289 2020 10 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22290 2020 10 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22295 2020 10 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22296 2020 10 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22297 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22298 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .

(11) 22299 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22300 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22301 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22302 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22304 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22305 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22306 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22307 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22308 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22309 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22310 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22314 2020 10 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 22329 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22330 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22331 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22332 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22334 2020 09 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22335 2020 09 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22356 2020 09 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22374 2020 10 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 22375 2020 10 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22389 2020 09 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22391 2020 10 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 22395 2020 09 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22396 2020 09 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22397 2020 09 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 22399 2020 10 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22404 2020 10 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 22424 2020 10 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22430 2020 09 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 22520 2020 09 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22563 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22566 2020 10 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 22700 2020 10 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22749 2020 09 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 22750 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22751 2020 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22753 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22758 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22759 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22836 2020 10 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 22839 2020 09 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 23570 2020 10 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 09981 2020 11 03 Prawo wygasło w całości .
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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 349 381 do nr 349 630)

(111) 349381 (220) 2021 07 28 (210) 532064
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papiernik
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, 
ciemnofioletowy, granatowy, niebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 24 .17 .01
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Aplikacje 
do  pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do  aplikacji In-
ternetowych, 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i  marketingowe, Usługi handlu detalicznego i  hurtowe-
go w  tym także za  on-line towarów jak: artykułów papierniczych, 
szkolnych, piśmienniczych, biurowych, plastycznych, sprzętu do-
tyczącego organizacji miejsca pracy, upominków i  gadżetów oraz 

książek (w tym także w formie ebooków lub audiobooków), szeroko 
pojętej prasy, magazynów, audiobooków, artykułów multimedial-
nych, w  tym kaset, płyt i  nośników wizji i  dźwięku typu CD, DVD, 
blu-ray, winylowych oraz programów i akcesoriów komputerowych 
i  biurowych, artykułów kreatywnych, artykułów fotograficznych, 
gadżetów, kartek okolicznościowych, słodyczy, napojów, zabawek, 
gier planszowych i puzzli, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie zamó-
wień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Organizacja i przeprowa-
dzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw 
do celów reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach handlowych, Porównywarki cen zakwaterowania, 37 Instalo-
wanie, konserwacja i  naprawa sprzętu komputerowego i  urządzeń 
telekomunikacyjnych, Naprawa i  konserwacja zegarów i  zegarków, 
Instalowanie i  naprawa telefonów, Instalowanie sprzętu kompute-
rowego, Naprawa i  konserwacja smartfonów, 38 Łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Agencje informacyjne, In-
teraktywne usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacyjne za po-
średnictwem telefonii komórkowej, Usługi telefonii komputerowej, 
39 Agencje rezerwacji podróży, Doradztwo w  zakresie planowania 
trasy podróży, Organizacja i rezerwacja podróży, Udzielanie informa-
cji dotyczących transportu i podróży, Usługi agencji podróży i rezer-
wacji, Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, Usługi rezerwacji biletów lotniczych, Usługi rezerwacji 
biletów na podróż, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże 
i  wycieczki, Usługi biura turystycznego w  celu rezerwacji podróży, 
Usługi doradztwa turystycznego i  informacji turystycznej, 40 Dru-
kowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, Powielanie nagrań audio i vi-
deo, Drukowanie 3D, Laminowanie, Drukowanie, Drukowanie zdjęć, 
Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Nadrukowywanie, na za-
mówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Usługi druku na tkaninach, 
Usługi laboratorium fotograficznego, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
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nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Organiza-
cja rezerwacji biletów na  spektakle i  na  inne imprezy rozrywkowe, 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi kas biletowych, 
Usługi informacyjne w  zakresie biletów na  wydarzenia sportowe, 
Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi infor-
macyjne związane z rozrywką, Rezerwacja biletów na imprezy kultu-
ralne, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe .

(111) 349382 (220) 2021 08 16 (210) 532739
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bakto ProFOS
(510), (511) 1 Dodatki glebowe, Mieszanki regulujące wzrost roślin, 
Mikroorganizmy do  stymulacji wzrostu roślin, Preparaty stosowa-
ne do  uzdatniania gleby, Preparaty użyźniające glebę, Preparaty 
do  wzmacniania roślin, Produkt mikrobiologiczny, zawierający mi-
kroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Produkty stymulujące rozwój roślin, Produkt o działaniu poprawiają-
cym strukturę gleby, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki do wspomagania 
wzrostu roślin, Środki poprawiające kondycję gleby, Środki poprawia-
jące kondycję gleby do użytku rolniczego, Środki ulepszające glebę, 
Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty do użyźniania gleby, Kondy-
cjonery gleby, Preparaty poprawiające zdrowotność roślin .

(111) 349383 (220) 2020 02 12 (210) 510131
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) KARPIŃSKA ALEKSANDRA JOANNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGARD
(510), (511) 9 e-booki, audiobooki, 16 książki fantasy .

(111) 349384 (220) 2019 05 23 (210) 500165
(151) 2022 01 07 (441) 2019 07 01
(732) IREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Folwark Nowy Rynek
(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej, administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, doradztwo w zakre-
sie organizacji przedsiębiorstw i  zarządzania przedsiębiorstwami, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamowanie nieruchomo-
ści mieszkaniowych i komercyjnych, zarządzanie w działalności han-
dlowej, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, organizacja wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie reklam, zarządzanie działal-
nością handlową, zarządzanie i  administrowanie centrum handlo-
wo-usługowo-rozrywkowym, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, wynajmowanie powierzchni w  centrach handlowych 
wynajmowanie centrów handlowych organizacja najmu nierucho-
mości handlowych dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, dzierżawa biur, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nierucho-
mości, wynajem sal wystawowych, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem miejsca w  punkcie sprzedaży detalicznej, admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
wycena i  zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w  zakresie kompleksów budynków, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni 
handlowych i użytkowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych 
oraz usługi związane z  parkowaniem samochodów, administrowa-
nie miejscami parkingowymi, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
udostępnianie parkingów i  usługi związane z  parkowaniem samo-
chodów, wynajmowanie garaży, 41 administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, wystawy sztuki, organizowanie wystaw 

edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych, usługi fitness klubów, usłu-
gi kinowe, usługi informacji o rekreacji, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, informacja o  imprezach rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów i  imprez 
sportowych, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w ce-
lach rekreacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
organizowanie festiwali w  celach kulturalnych, usługi świadczone 
przez kluby rozrywkowe, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], informacja o wypoczynku, usługi parków rozrywki, usługi 
muzeów [wystawy], planowanie przyjęć [rozrywka], przedstawienia 
teatralne, rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, rezerwacja 
biletów na  imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na  imprezy 
kulturalne, rezerwacja biletów na  koncerty, udostępnianie sprzętu 
sportowego, wynajem sprzętu sportowego, 43 usługi restauracyjne, 
usługi kawiarni, bary, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
hotelowe, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
kafeterie [bufety], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi re-
stauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos, opieka nad 
dziećmi .

(111) 349385 (220) 2019 07 19 (210) 502496
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NELA
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy naukowe, nawigacyjne, geo-
dezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ra-
townicze i  do  nauczania, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, 
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub 
kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt prze-
twarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 dru-
ki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały pi-
śmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, 
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny 
do  pisania i  sprzęt biurowy (z  wyjątkiem mebli), materiały szkole-
niowe i  instruktażowe(z wyjątkiem aparatów), materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki dru-
karskie, matryce, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe 
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 39 transport, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, 
organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna .

(111) 349386 (220) 2020 04 03 (210) 512267
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) Cerioti Holding S .A ., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaoTao harmony of taste
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(540)

(591) brązowy, biały, czerwony
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
suszone grzyby, grzyby w  puszkach, oleje jadalne, olej sezamowy, 
ryby w  puszkach, mięso w  puszkach, owoce w  puszkach, warzywa 
w  puszkach, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane owoce i  warzy-
wa, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone 
warzywa, mrożone owoce morza, bambus w  plasterkach, bambus 
w  puszkach, paluszki krewetkowe, chipsy ziemniaczane, suszone 
owoce, kokos, jajka w proszku, przecier pomidorowy, suszone warzy-
wa, suszone grzyby, kostki bulionowe, plasterki suszone nori algi (ho-
shi-nori), mielone nasiona sezamu, dania orientalne na bazie mięsa, 
warzyw oraz owoców morza, tempura, 30 przyprawy do żywności, 
mieszanki przypraw, przyprawy do  dodatków smakowych do  po-
traw, przyprawy w  płynie, sosy, sosy jako dodatki smakowe, sosy 
do makaronów, sosy ryżowe, ryż i dania na bazie ryżu, makarony i da-
nia na bazie makaronu, kawa, herbata, kakao, cukier, potrawy z ryżu, 
cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, 
preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i  piekarni-
cze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, majonez, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, 
sushi, suszony imbir, marynowany imbir, prażone i mielone nasiona 
sezamu do  stosowania jako przyprawy, 32 orientalne napoje bez-
alkoholowe, orientalne soki owocowe, orientalne syropy owocowe, 
orientalne soki owocowe w  puszkach, orientalne soki owocowe 
w kartonach, orientalne napoje energetyczne, piwo, napoje na bazie 
piwa, wody mineralne i gazowane .

(111) 349387 (220) 2020 05 05 (210) 513086
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) MS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS SERVICE
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnożółty, żółty, czarny, szary, 
ciemnoszary
(531) 15 .07 .01, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 7 maszyny do  sortowania dla przemysłu, 35 promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, 37 instalacja, konserwacja i  naprawa 
maszyn .

(111) 349388 (220) 2021 03 16 (210) 526124
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA 
AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLMAK nierówno siekany

(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty żywno-
ściowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż .

(111) 349389 (220) 2021 03 16 (210) 526125
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA 
AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLMAK nierówno krojony
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty żywno-
ściowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż .

(111) 349390 (220) 2021 06 01 (210) 529719
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) LIZARD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE napędzane prądem
(540)

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 Sprzedaż pojazdów, 39 Wynajem pojazdów, Wynajem 
pojazdów elektrycznych, Wynajem pojazdów hybrydowych .

(111) 349391 (220) 2021 05 13 (210) 528797
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oto Wnętrze
(540)

(591) jasnoczerwony, czarny
(531) 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
w  sklepie internetowym pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczące towarów wy-
posażenia i dekoracji wnętrz .

(111) 349392 (220) 2021 01 08 (210) 522968
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) CHMIEL BOGDAN FIRMA HANDLOWA, Wieprz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD WINGS
(540)

(591) złoty, ciemnozłoty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, środki bakteriobójcze dla zwierząt, w tym ptaków, lasecz-
ki siarkowe do  dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, w  tym pta-
ków, środki do tępienia pasożytów, środki odstraszające insekty dla 
zwierząt, w tym ptaków, środki ochronne na bazie tranu, produkty 
farmaceutyczne i  weterynaryjne, leki weterynaryjne, w  tym środki 
do poprawiania kondycji gołębi i  innych ptaków, dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, produkty sanitarne do celów weterynaryj-
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nych, 31 pokarm dla zwierząt, karmy dla zwierząt, pasze dla zwierząt, 
wapno do pasz, pokarm dla ptaków, nasiona dla ptaków, kołacze dla 
gołębi, karma mineralna dla gołębi i  drobiu, napoje dla zwierząt, 
w  tym dla ptaków, niemedyczne suplementy, toniki oraz napoje 
dla zwierząt, niemedyczne suplementy, toniki oraz napoje dla pta-
ków, wzmacniające substancje odżywcze dla zwierząt, w  tym dla 
ptaków, olej z kiełków pszenicy, sok czosnkowy, drożdże, wszystkie 
te towary są przeznaczone dla gołębi, drobiu i ptaków ozdobnych, 
oleje, ekstrakty i mieszanki ziół, owoców, warzyw kwasów organicz-
nych przeznaczone dla gołębi, drobiu i  ptaków ozdobnych, pasza 
odżywcza i  wzmacniająca dla zwierząt, środki mikrobiologiczne 
dla zwierząt, w  tym dla ptaków, żwirek dla ptaków, w  tym dla go-
łębi [grit], dodatki niemedyczne do  środków żywieniowych dla 
zwierząt, dodatki do pasz do celów leczniczych dla zwierząt, ziarna, 
ziarna zbóż, nasiona, zboże na pasze dla zwierząt, ziarno do żywie-
nia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty na ściółkę 
dla zwierząt, artykuły spożywcze, karmy i pasze dla zwierząt, w tym 
zwierząt gospodarskich, mączki dla zwierząt, mączka rybna na pasze 
dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie  ujęte w  innych klasach dla 
zwierząt, w tym dla ptaków, produkty rolne i leśne niepreparowane, 
nieprzetworzone, zboże na pasze dla zwierząt, ziarna, zboże, ziarno 
do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, świeże kiełki 
warzyw przystosowane do spożycia, w tym: kiełki brokułu, buraka, 
chińskiej róży, czosnku, fasoli, fasoli Mung, groszku, pora, rzodkiew-
ki, rzeżuchy, czerwonej i  zielonej, słonecznika, soi, soczewicy, słód, 
przetwory słodowe, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, 
oliwki, zwierzęta hodowlane do  reprodukcji, zwierzęta żywe, ryby 
żywe, owoce morza (żywe) .

(111) 349393 (220) 2021 02 25 (210) 525194
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) SCHMIDT ERNEST, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELSETT
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: konstrukcje metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pralki, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zmywarki do naczyń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
domowe miksery do żywności [elektryczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: elektryczne młynki 
do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: automatyczne wyłączniki czasowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektryczne wyłączniki 
samoczynne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: elektryczne wyłączniki automatyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wyłączniki zegaro-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wyłączniki różnicowoprądowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: szafy na  wyłączniki elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wyłączniki samoczynne awaryjne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: elektryczne wyłączniki oświetle-
niowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki czasowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: wyłączniki ter-
miczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyłączniki elektryczne [przełączniki], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: czujniki 
fotoelektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: czujniki światła, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki optyczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: czujniki 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: czujniki ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: regulatory temperatury, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: regulatory 
oświetlenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kontrolery i  regulatory, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do mierzenia cza-
su, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne urządzenia do  mierzenia czasu, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do re-

jestrowania czasu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: mierniki czasu naświetlania [światłomierze], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
urządzenia do rejestrowania czasu i daty, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: telewizory, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kamery tele-
wizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: anteny telewizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: dekodery telewizyjne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: gniazda tele-
wizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: nadajniki telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: odbiorniki telewizji kablo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: konwertery telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odbiorniki telewizji IP, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: urzą-
dzenia telewizji przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: piloty do telewizorów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wzmacniacze sy-
gnałów telewizyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dekodery do odbiorników telewizyjnych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
urządzenia do  odbioru telewizji satelitarnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia do wyświe-
tlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów 
i video, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: elektroniczne regu-
latory mocy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: anteny, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: bez-
pieczniki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bezpieczniki termiczne prądowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne 
bezpieczniki stykowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bezpieczniki topikowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bezpieczniki termicz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: przekaźniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przekaźniki do  zabezpieczenia nadnapię-
ciowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przekaźniki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: sterowniki urządzeń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sterow-
niki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sterowniki programowalne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: sterowniki 
do falowników, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: wyłączniki krańcowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wyłączniki samoczynne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: czujniki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: inwertery elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: prze-
mienniki [inwertery], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kable elektryczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: kable koncentryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kable uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kable i przewody elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: liczniki energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do  magazynowania energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
ultrakondensatory do magazynowania energii, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: moduły fotowolta-
iczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: ograniczniki przepięć, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: przełączniki mocy, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: analiza-
tory mocy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: tablice rozdzielcze, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
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ne z  następującymi produktami: szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
skrzynki rozdzielcze zasilania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: skrzynki rozdzielcze elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablice 
rozdzielcze [elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szyny zbiorcze elektryczne do dystrybucji, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
szyny zbiorcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: szyny tulejowe, elektryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przyrządy do uziemia-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: statyczne systemy i  urządzenia do  uziemiania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: prze-
wody uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: sterowniki automatyki przemysłowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: prze-
łączniki czasowe automatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: urządzenia do  regulacji czasowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
programatory czasowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: regulatory ciepła, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: regulatory napięcia, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
regulatory elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: regulatory termostatyczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: regulatory 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: detektory ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czujniki ruchu do świateł bez-
pieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: instalacje 
ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kable grzewcze, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: elektryczne kable 
grzewcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: urządzenia do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: elementy ogrzewania elek-
trycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: urzą-
dzenia do  ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: elementy ogrzewania elek-
trycznego w postaci folii, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kolektory energii słonecznej do  ogrzewa-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: elektryczne taśmy do  ogrzewania powierzchni, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: regula-
tory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralne-
go ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: lodówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ekspresy do kawy (Elektryczne-), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: folie 
izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: materiały nieprzewodzące do  zatrzymywania ciepła, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
maty termoizolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: izolatory przewodzące ciepło, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: materiały 
z tworzyw sztucznych w formie folii [półprodukty], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: maty izolacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
mocowania, konektory i  uchwyty do  kabli, niemetalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: młynki 
do  kawy, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: konstrukcje metalowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pralki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: zmywarki do naczyń, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: domowe mik-
sery do  żywności [elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: elektryczne młynki do  kawy, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: automa-
tyczne wyłączniki czasowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne wyłączniki samoczynne, Usługi 

handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektrycz-
ne wyłączniki automatyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: wyłączniki zegarowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: wyłączniki różni-
cowoprądowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: szafy na wyłączniki elektryczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: wyłączniki samoczynne 
awaryjne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektryczne wyłączniki 
czasowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: wyłączniki termiczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: wyłączniki elektryczne [przełączniki], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
czujniki fotoelektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: czujniki światła, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czujniki optyczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: czujniki 
elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: czujniki ruchu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: regulatory temperatury, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: regulatory 
oświetlenia, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: kontrolery i regulatory, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: urządzenia do  mierzenia czasu, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
elektroniczne urządzenia do mierzenia czasu, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: urządzenia do rejestrowa-
nia czasu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: mierniki czasu naświetlania [światłomierze], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia do re-
jestrowania czasu i daty, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: telewizory, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamery telewizyjne, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: anteny telewizyjne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: de-
kodery telewizyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: gniazda telewizyjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: nadajniki telewizji kablowej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: od-
biorniki telewizji kablowej, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: konwertery telewizji kablowej, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: odbiorniki 
telewizji IP, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia telewizji przemysłowej, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: piloty do  telewizorów, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: dekodery do odbiorników te-
lewizyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: urządzenia 
do  wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do  odtwa-
rzania filmów i video, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
regulatory mocy, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: anteny, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: bezpiecz-
niki elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: bezpieczniki termiczne prądowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektryczne bezpieczni-
ki stykowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: bezpieczniki topikowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: bezpieczniki termiczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przekaźniki, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: prze-
kaźniki do zabezpieczenia nadnapięciowego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: przekaźniki elektryczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
sterowniki urządzeń, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: sterowniki elektryczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: sterowniki programowalne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ste-
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rowniki do falowników, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wyłączniki krańcowe, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: wyłączniki samoczynne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
elektryczne wyłączniki przyciskowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: inwertery elektryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przemien-
niki [inwertery], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kable elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: kable koncentryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: kable uziemiające, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ka-
ble i przewody elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: liczniki energii elektrycznej, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: urządzenia 
do  magazynowania energii elektrycznej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ultrakondensatory do maga-
zynowania energii, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: moduły fotowoltaiczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ograniczniki przepięć, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przełącz-
niki mocy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: analizatory mocy, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: tablice rozdzielcze, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skrzynki rozdzielcze zasilania, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: skrzynki rozdzielcze elek-
tryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: tablice rozdzielcze [elektryczne], Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: szyny zbiorcze elektryczne 
do dystrybucji, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: szyny zbiorcze, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: szyny tulejowe, elektryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: przyrządy 
do uziemiania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: statyczne systemy i  urządzenia do  uziemiania, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przewody 
uziemiające, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: sterowniki automatyki przemysłowej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: przełączniki czasowe 
automatyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia do regulacji czasowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: programatory czasowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: re-
gulatory ciepła, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: regulatory napięcia, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: regulatory elektryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: regulatory termo-
statyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: regulatory energii elektrycznej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: detektory ruchu, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki ruchu 
do świateł bezpieczeństwa, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia wejściowe z  czujnikiem ruchu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: in-
stalacje ogrzewania podłogowego, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: kable grzewcze, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: elektryczne kable 
grzewcze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do ogrzewania, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: elementy ogrzewania elektrycz-
nego, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządze-
nia do ogrzewania podłogowego, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: elementy ogrzewania elektrycznego 
w postaci folii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: elektryczne 
taśmy do ogrzewania powierzchni, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: regulatory temperatury [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: lodówki, Usługi 

handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ekspresy 
do kawy (Elektryczne-), Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: folie izolacyjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: maty termoizolacyjne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: izolatory przewodzące 
ciepło, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: materiały z  tworzyw sztucznych w  formie folii [półprodukty], 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
maty izolacyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
młynki do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: konstrukcje metalowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: pralki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: zmywarki do naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: domowe miksery do  żywności 
[elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne młynki do kawy, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: automa-
tyczne wyłączniki czasowe, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: elektryczne wyłączniki samoczyn-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: elektryczne wyłączniki automatyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: wyłączniki 
zegarowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: wyłączniki różnicowoprądowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: szafy 
na wyłączniki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: wyłączniki samoczynne awaryjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: elektryczne 
wyłączniki czasowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: wyłączniki termiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: wyłączniki 
elektryczne [przełączniki], Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: czujniki fotoelektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
czujniki światła, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: czujniki optyczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: czujniki elektrycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: czujniki ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: regulatory temperatury, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
regulatory oświetlenia, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: kontrolery i regulatory, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: urządze-
nia do mierzenia czasu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: elektroniczne urządzenia do mierzenia 
czasu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: urządzenia do rejestrowania czasu, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: mierniki czasu 
naświetlania [światłomierze], Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: urządzenia do rejestrowania 
czasu i daty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: telewizory, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: kamery telewizyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
anteny telewizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: dekodery telewizyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: gniazda te-
lewizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: nadajniki telewizji kablowej, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: odbiorniki 
telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: konwertery telewizji kablowej, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: od-
biorniki telewizji IP, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: urządzenia telewizji przemysłowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: piloty do telewizorów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
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związane z następującymi produktami: wzmacniacze sygnałów tele-
wizyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: dekodery do  odbiorników telewizyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do  odbioru telewizji satelitarnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: urządzenia 
do  wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do  odtwa-
rzania filmów i  video, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: elektroniczne regulatory mocy, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: anteny, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: bezpieczniki elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: bezpieczniki termiczne prądowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: elektryczne bez-
pieczniki stykowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: bezpieczniki topikowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z  następującymi produktami: bez-
pieczniki termiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: przekaźniki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: przekaźniki do za-
bezpieczenia nadnapięciowego, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: przekaźniki elektryczne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: sterowniki urządzeń, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: sterowniki elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
sterowniki programowalne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: sterowniki do falowników, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
wyłączniki krańcowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: wyłączniki samoczynne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: czujniki, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: inwertery 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: przemienniki [inwertery], Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: kable elektrycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: kable koncentryczne, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: kable uziemiające, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
kable i  przewody elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: liczniki energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
ultrakondensatory do magazynowania energii, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: moduły foto-
woltaiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: ograniczniki przepięć, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: przełączni-
ki mocy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: analizatory mocy, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: tablice rozdzielcze, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
szafy rozdzielcze [elektryczność], Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: skrzynki rozdzielcze zasilania, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: skrzynki rozdzielcze elektryczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: tablice rozdzielcze 
[elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: szyny zbiorcze elektryczne do  dystrybucji, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: szyny zbiorcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: szyny tulejowe, elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
przyrządy do uziemiania, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: statyczne systemy i  urządzenia 
do uziemiania, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: przewody uziemiające, Usługi sprzedaży deta-

licznej online związane z następującymi produktami: sterowniki auto-
matyki przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: przełączniki czasowe automatyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: urządzenia do regulacji czasowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: programatory cza-
sowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: regulatory ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: regulatory napięcia, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
regulatory elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: regulatory termostatyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
regulatory energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: detektory ruchu, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: czuj-
niki ruchu do  świateł bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia wejściowe 
z  czujnikiem ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: instalacje ogrzewania podłogowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi pro-
duktami: kable grzewcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: elektryczne kable grzewcze, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: elementy ogrzewania elektrycz-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: elementy ogrzewa-
nia elektrycznego w postaci folii, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: kolektory energii słonecznej 
do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne taśmy do ogrzewania powierzch-
ni, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: regulatory temperatury [zawory termostatyczne] 
do grzejników centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: lodówki, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: eks-
presy do  kawy (Elektryczne-), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: folie izolacyjne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: mate-
riały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: maty 
termoizolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: izolatory przewodzące ciepło, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: mate-
riały z  tworzyw sztucznych w  formie folii [półprodukty], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
maty izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: mocowania, konektory i uchwyty do kabli, 
niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: młynki do kawy, Administrowanie i organiza-
cja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za  pomocą Internetu, Odczyt mierników elektrycznych 
do celów wystawiania rachunków, sprzedaż (lista produktów), 37 In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instala-
cja maszyn, Instalowanie silników, Instalowanie generatorów prądu, 
Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie domowych urzą-
dzeń zabezpieczających, Montaż instalacji przemysłowych, Instalacja 
maszyn przemysłowych, Instalacja przemysłowych przewodów grzej-
nych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja 
przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych 
urządzeń do gotowania, Budowa wież telekomunikacyjnych, Układa-
nie przewodów telekomunikacyjnych, Instalowanie sieci telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Budo-
wa infrastruktury elektroenergetycznej, Instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycz-
nych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Instalacja 
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systemów inżynierii środowiska, Instalacja ogniw i modułów foto-
woltaicznych, Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz-
nych, 39 Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii elek-
trycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transport drogowy, 
Transport towarów, Dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycz-
nych osobom trzecim w  zakresie przesyłu elektryczności, Wynajem 
samochodów ciężarowych, Wynajem samochodów, Dzierżawa samo-
chodów ciężarowych, 42 Badania techniczne, Usługi w zakresie anali-
zy danych technicznych, Analizy technologiczne związane z  zapo-
trzebowaniem na  energię i  prąd osób trzecich, Analizy w  zakresie 
inżynierii technologicznej, Usługi analizy technologicznej, Projekto-
wanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi w  zakresie inżynierii 
elektrycznej, Usługi w  zakresie inżynierii budowlanej, Konsultacja 
techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, Doradztwo w dziedzi-
nie inżynierii telekomunikacyjnej, Badania w  dziedzinie inżynierii 
elektrycznej, Udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysło-
wej, Usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, Testowanie 
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Planowanie projektów 
technicznych w dziedzinie inżynierii, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Projektowanie budynków, Projekto-
wanie konstrukcji, Projektowanie budowlane, Konstrukcyjne (Projek-
towanie-), Projektowanie techniczne, Projektowanie systemów ko-
munikacyjnych, Projektowanie produktów inżynieryjnych, 
Projektowanie naukowe i  technologiczne, Projektowanie kompo-
nentów mechanicznych i  mikromechanicznych, Projektowanie 
i planowanie techniczne elektrowni, Projektowanie i opracowywa-
nie produktów przemysłowych, Projektowanie i  opracowywanie 
produktów inżynieryjnych, Projektowanie i  opracowywanie sieci 
telekomunikacyjnych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysło-
wych, Projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyj-
nych, Projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunika-
cyjnego, Usługi doradcze związane z  projektowaniem budynków, 
Projektowanie i  planowanie techniczne instalacji do  ogrzewania, 
Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi nauko-
we i projektowanie w tym zakresie, Projektowanie działań zaradczych 
w celu usunięcia wad w konstrukcjach, Projektowanie i opracowywa-
nie aparatury, przyrządów i  sprzętu do  bezprzewodowej transmisji 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do stero-
wania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Pro-
jektowanie na  zamówienie i  inżynieria w  zakresie systemów telefo-
nicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, Sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 349394 (220) 2021 05 05 (210) 528486
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) KLUB SPORTOWY WIECZYSTA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1942 KS WIECZYSTA KRAKÓW
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 24 .01 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Artykuły kosmetyczne i  perfumeryjne, 6 Plakietki, ta-
bliczki metalowe, tabliczki metalowe do  samochodów, metalowe 
podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i  kufle do  napojów, pucha-
ry, medale okolicznościowe, spinki do  mankietów, breloki i  kółka 
do  kluczy, szkatułki zawarte w  tej klasie, odznaki, medale, ordery 
zawarte w  tej klasie, 8 Noże, scyzoryki, 9 Taśmy magnetowidowe, 
magnetofonowe i  komputerowe, 11 Latarki, 14 Wyroby jubilerskie, 
pojemniki i naczynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki, puchary, 
medale okolicznościowe, spinki do mankietów, breloki i kółka do klu-
czy, szkatułki zawarte w tej klasie, odznaki, medale, ordery zawarte 
w tej klasie, 16 Druki, albumy, kalendarze, plakaty, torby papierowe, 
proporce papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy, zeszyty, bloki, 

segregatory, zakładki do książek, papierowe podstawki pod kieliszki, 
szklanki, kubki i kufle do napojów, etykiety samoprzylepne, papie-
rowe daszki przeciwsłoneczne, wachlarze papierowe, papier listo-
wy, papeterie, serwetki papierowe, podstawki do  piór, długopisów 
i  ołówków, podpórki do  książek, przyciski do  papieru, chorągiewki 
papierowe, 17 Mające charakter upominków lub gadżetów drobne 
wyroby wykonane z tworzyw sztucznych takie jak opakowania jed-
norazowe, nakrywki, pudła, torby, folie, obwoluty, breloki, etui . butel-
ki, flakony, laski i proporce z emblematami związanymi z organizacją 
zawodów sportowych a zwłaszcza piłkarskich, z wystawiennictwem 
oraz z edukacją w tematyce sportów piłkarskich, 18 Torby, teczki, tor-
by plażowe i podróżne, nesesery, tornistry szkolne, plecaki, walizki, 
parasole, portfele i portmonetki, 20 Puchary, medale okolicznościo-
we, spinki do mankietów, breloki i kółka do kluczy zawarte w tej kla-
sie, szkatułki zawarte w tej klasie, odznaki, medale, ordery zawarte 
w tej klasie, wachlarze, 21 Wyroby szklane, porcelanowe i fajansowe, 
kamionkowe dla gospodarstwa domowego, kuchni i gastronomii, ta-
lerze dekoracyjne, naczynia z tworzyw sztucznych, kartonu, metalu, 
naczynia emaliowane, korkociąg, kufle, puchary zawarte w tej klasie, 
24 Ręczniki, ręczniki kąpielowe, chorągwie, sztandary, proporce, ser-
wetki tekstylne, 25 Odzież, bielizna osobista, odzież sportowa i  re-
kreacyjna, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, szaliki, chusty, 
szarfy, krawaty, kapelusze od  słońca, obuwie, 26 Odznaki, medale, 
ordery zawarte w tej klasie, szpilki nie z metali szlachetnych i  two-
rzyw sztucznych, oznaczenia klubowe, symbole i godła wyszywane, 
28 Artykuły sportowe i gimnastyczne, gry, gry planszowe, zabawki, 
karty do  gry, 32 Napoje bezalkoholowe, woda mineralna, soki, na-
poje owocowe, piwo, 33 Napoje alkoholowe z  wyjątkiem piwa, 34 
Popielniczki porcelanowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, zapałki, 
zapalniczki, 35 Działalność reklamowa, usługi w  zakresie promocji 
sportu poprzez reklamę, pośrednictwo w zakresie transferu zawod-
ników, 36 Działalność finansowa związana z prowadzeniem transferu 
zawodników, 37 Budowa obiektów sportowych, tworzenie i wypo-
sażenie obiektów rekreacyjnych i  rehabilitacyjnych oraz udzielanie 
pomocy organizacyjnej przy tworzeniu i  wyposażaniu tego typu 
obiektów, 39 Organizacja wyjazdów na  imprezy sportowe, 41 Or-
ganizacja i  uczestnictwo w  zawodach sportowych profesjonalnych 
i  amatorskich, organizowanie festynów i  innych imprez sportowo-
-rekreacyjno-kulturalno-rozrywkowych, działalność wydawnicza, 
szkolenia, kursy, produkcja filmów, usługi w zakresie rekreacji, 42 Po-
średnictwo w dokonywaniu czynności prawnych, 43 Usługi gastro-
nomiczne i hotelarskie, 44 Usługi w zakresie odnowy biologicznej .

(111) 349395 (220) 2021 07 29 (210) 532143
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 23
(732) PODLASKA ANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STALWART MANACUS
(510), (511) 35 Usługi sortowania danych w bazach komputerowych, 
Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Usłu-
gi systematyzacji komputerowych baz danych, Usługi doradztwa 
w zakresie badań rynku pracy, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania i  zatrudniania kadry kierowniczej, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania i  zatrudniania kadry, Rekrutacja 
personelu wykonawczego, Usługi pośrednictwa w  wyszukiwaniu 
pracy, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi rozpowszechniania informacji, 
Zamieszczanie reklam oraz publikowanie tekstów reklamowych, 
Usługi wynajmu miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi re-
klamy na rzecz osób trzecich w tym reklama z wykorzystaniem sieci 
Internet, Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, Usługi outsour-
cingu personelu, Usługi doradztwa personalnego, Usługi doradztwa 
w zakresie oceny i weryfikacji personelu, Usług w zakresie pomocy 
w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez jej projektowanie 
kadrowo-płacowe, Dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, Dobór i  rekrutacja personelu, Usługi w  zakresie agencji 
i pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa w poszukiwa-
niu pracy tymczasowej, Usługi doradztwa handlowego, Usługi do-
radztwa w  zakresie zarządzania kadrowego, Usługi marketingowe, 
Usługi w zakresie e-marketingu, Telemarketing, Usługi opracowywa-
nia ekspertyz z zakresu działalności gospodarczej, Przeprowadzanie 
badań rynku i opinii publicznej oraz badań w dziedzinie działalności 
gospodarczej, 41 Usługi produkcji filmów, Usługi doradztwa zawo-
dowego, Usługi w  zakresie edukacji i  kształcenia, Usługi informacji 
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o  edukacji, Usługi kursów korespondencyjnych, Usługi obsługi pu-
blikacji elektronicznych online, Usługi organizowania i prowadzenia 
konferencji, Usługi organizowania i prowadzenia kongresów, Usługi 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, Usługi or-
ganizowania i prowadzenia seminariów, Usługi organizowania i pro-
wadzenia sympozjów, Usługi organizowania i prowadzenia zjazdów, 
Usługi organizowania i prowadzenia szkoleń, Usługi organizowania 
spektakli, Usługi organizowania wystaw z  dziedziny kultury, Usługi 
organizowania wystaw z  dziedziny edukacji, Publikowanie elektro-
niczne, Usługi publikacji elektronicznej online książek i periodyków, 
Usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wypożyczania książek i periodyków .

(111) 349396 (220) 2021 07 29 (210) 532146
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 23
(732) PODLASKA ANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) udane remonty
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .20
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Naprawa urządzeń do klima-
tyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do  klimatyzacji, Moder-
nizacja instalacji do  klimatyzacji budynków, Naprawa i  konserwacja 
urządzeń do  klimatyzacji, Modernizacja instalacji do  ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, Instalacja urządzeń do klimatyza-
cji do czystych pomieszczeń [clean room], Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Remont 
nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami 
budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące renowacji budynków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji 
budynków, Naprawa i  renowacja budynków, Nadzór nad renowacją 
budynków, Odnawianie wnętrz budynków, Usługi dekoracyjnego ma-
lowania wnętrz domów, 42 Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, 
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi 
w  zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Architektura, 
Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
doradcze w zakresie architektury, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
terenu, Usługi w  zakresie planowania architektonicznego, Projekto-
wanie architektoniczne, Badania architektoniczne, Przygotowywanie 
raportów architektonicznych, Zarządzanie projektami architektonicz-
nymi, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi architekto-
niczne w  zakresie projektowania budynków, Doradztwo w  zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych .

(111) 349397 (220) 2021 07 13 (210) 531519
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 30
(732) GOLLWITZER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gollwitzer Polska Sp . z o .o .
(540)

(591) szary, fioletowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 24 .15 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349398 (220) 2021 07 21 (210) 531850
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REKITIN IMMUNO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w posta-
ci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, Preparaty do  celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w  leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-
-witaminowe, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Prepa-
raty farmaceutyczne w  postaci kapsułek, Preparaty farmaceutycz-
ne w  postaci tabletek powlekanych, Preparaty w  postaci płynnej, 
Preparaty w  postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do  celów farma-
ceutycznych, Pigułki do  celów farmaceutycznych, Krople do  celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Tabletki 
do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty farmaceutyczne zawierające w  swoim składzie 
witaminy i/tub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi 
z ziół i/lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek zawierające w  swoim składzie wyciągi z  roślin, Preparaty 
farmaceutyczne w  postaci kapsułek zawierające w  swoim składzie 
wyciągi z  roślin, Preparaty farmaceutyczne w  postaci tabletek po-
wlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty 
w postaci płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pre-
paraty w postaci kropli zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki 
do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim składzie wyciągi 
z  roślin, Pigułki do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim 
składzie wyciągi z roślin, Krople do celów farmaceutycznych zawie-
rające w  swoim składzie wyciągi z  roślin, Kapsułki do  celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki 
do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim składzie wyciągi 
z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż do ce-
lów leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych, 
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne sub-
stancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie 
ww . produkty sporządzone z  towarów zawartych w  tej klasie lub 
w  większości z  tych produktów, Suplementy diety inne niż do  ce-
lów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/Iub mikroelementy i/
lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż do celów leczni-
czych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi 
z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makro-
elementy, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub 
ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy  .

(111) 349399 (220) 2021 06 24 (210) 530791
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .22, 05 .11 .15, 29 .01 .13, 25 .05 .01, 
25 .05 .02, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .08
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(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w posta-
ci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, Wyroby medyczne w postaci 
pigułek, Leki, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Prepa-
raty do  celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, 
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceu-
tyczne w  postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w  postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty w  postaci płynnej, Leki dla ludzi, 
Pastylki do  celów farmaceutycznych, Pigułki do  celów farmaceu-
tycznych, Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Tabletki do  celów 
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne zawierające w  swoim składzie witaminy 
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi z ziół i/lub 
wyciągi z  owoców, Preparaty farmaceutyczne w  postaci tabletek 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceu-
tyczne w  postaci kapsułek zawierające w  swoim składzie wyciągi 
z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z  roślin, Preparaty w postaci 
płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Leki dla ludzi 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki do celów far-
maceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Piguł-
ki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z  roślin, Krople do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim 
składzie wyciągi z  roślin, Kapsułki do  celów farmaceutycznych za-
wierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki 
powlekane do  celów farmaceutycznych zawierające w  swoim skła-
dzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż do celów leczniczych, 
suplementy żywności inne niż do  celów leczniczych, środki diete-
tyczne inne niż do  celów leczniczych, dietetyczne substancje inne 
niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww . produk-
ty sporządzone z  towarów zawartych w tej klasie lub w większości 
z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów leczniczych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z wa-
rzyw l/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroele-
menty, Suplementy żywności inne niż do celów leczniczych zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw 
i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, 
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swo-
im składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub 
witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy .

(111) 349400 (220) 2021 06 14 (210) 530261
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkoła diabetyka
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .15, 01 .15 .15
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne, szkoleniowe i  instruktażowe 
w postaci elektronicznej, w tym: publikacje, podręczniki, książki, cza-
sopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, katalogi, diagramy, 
rejestry, raporty, skorowidze, indeksy, mapy i plany, obrazy, rysunki, 
fotografie, reprodukcje graficzne, prezentacje i nagrania dźwiękowe 
i multimedialne, Materiały reklamowe i promocyjne w postaci elek-
tronicznej, w  tym teksty, ulotki, obrazy, rysunki, fotografie i  repro-
dukcje graficzne, prezentacje i nagrania dźwiękowe i multimedialne, 
wizytówki, kalendarze, albumy, atlasy, repertuary i rozkłady godzino-

we, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, w tym bony 
i kupony mobilne do pobrania: elektroniczne i magnetyczne nośniki 
danych, w tym płyty (dyski) CD I DVD, pamięci USB/pendrlve’y, Karty 
pamięci i dyski zewnętrzne, Notesy elektroniczne, Kody telematycz-
ne, Kody QR, Karty kodowane magnetycznie, Magnesy, Magnesy de-
koracyjne, Magnesy na  lodówkę, Odznaki magnetyczne, Sportowe 
symulatory treningowe, Gwizdki sportowe, Okulary do  uprawiania 
sportu, Gogle do celów sportowych, Kaski ochronne do uprawiania 
sportu, Ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami dla spor-
towców i  osób uprawiających sport, Krokomierze, Chronografy, 
Urządzenia elektroniczne do  diagnozy, pomiaru i  kontroli parame-
trów i funkcji życiowych u ludzi, Przyrządy do pomiaru czasu do ce-
lów sportowych, Stopery, Urządzenia do  pomiarów czasu podczas 
imprez sportowych, Zegarki sportowe, Części i  akcesoria do  wyżej 
wymienionych towarów, Aplikacje internetowe, Aplikacje mobilne, 
Aplikacje mobilne na  telefon, Edukacyjne aplikacje mobilne, Opro-
gramowanie komputerowe, Oprogramowanie do użytku w urządze-
niach mobilnych, Oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową 
komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, 
w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, 
telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfo-
nami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami 
elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe do odbierania, na-
grywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowy-
wania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obra-
zów, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami 
internetowymi i  bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające 
transfer danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami 
elektronicznymi, Oprogramowanie służące do lokalizacji użytkowni-
ków, do  określania ich  preferencji na  podstawie zebranych danych 
oraz do synchronizacji i transmisji treści reklamowych oraz informa-
cji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, 
nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą do ich urządzeń i przyrządów 
bezprzewodowych, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe na no-
śnikach papierowych, Materiały dydaktyczne i  szkoleniowe na  no-
śnikach papierowych, Książki, Podręczniki, Czasopisma, Periodyki, 
Broszury, Skrypty, Katalogi, Kalendarze, Koperty i  papier listowy, 
Biuletyny i ulotki informacyjne, Prospekty, Publikacje, Fotografie, Re-
produkcje graficzne rysunków, Druki, Albumy, Plakaty, Afisze, Plany, 
Mapy, Arkusze wyników, Cenniki, Drukowane raporty z badań, Spra-
wozdania, Foldery, Wizytówki, Dyplomy papierowe, Naklejki, Nalep-
ki, Etykiety, Emblematy, Artykuły papiernicze, Papier, Zeszyty, Notat-
niki, Notesy, Przybory do pisania, Pióra, Ołówki, Długopisy, Flamastry, 
Papeterie, Karty pocztowe, Papierowe karty kredytowe, lojalnościo-
we i  podarunkowe, Torebki do  pakowania z  papieru lub tworzyw 
sztucznych, Torby papierowe, Linijki, Segregatory, Okładki, Obwolu-
ty, Zakładki do książek, Teczki, Pieczęcie, Galanteria papiernicza, Wy-
roby introligatorskie, Stemple, Chorągiewki papierowe, Papierowe 
podstawki pod naczynia, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
towarów, 41 Nauczanie, Edukacja, Kształcenie, Kształcenie praktycz-
ne, Nauczanie korespondencyjne i w trybie on-line, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych, Organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń specjalistycznych, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów, kursów i kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycznych, Usłu-
gi w  zakresie organizacji wydarzeń o  charakterze edukacyjnym, 
zwłaszcza w dziedzinie zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia, 
Publikowanie tekstów innych, niż teksty reklamowe, Publikacja i wy-
dawanie prac naukowych, Publikacja wyników badań naukowych 
i  klinicznych, Publikowanie prac badawczych, Wypożyczanie mate-
riałów edukacyjnych i instruktażowych, Produkcja filmów szkolenio-
wych i  instruktażowych, Usługi bibliotekarskie, Usługi edukacyjne 
w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu 
sportu i żywienia, nie w dziedzinie medycyny, Usługi instruktażowe 
związane z dietą, żywieniem, sprawnością fizyczną, zdrowiem i uro-
dą, Usługi szkoleniowe związane ze sportem, zdrowiem i fitnessem, 
Usługi doradztwa zawodowego i edukacji w zakresie kultury fizycz-
nej i  sportu, Usługi doradcze w  zakresie ćwiczeń fizycznych, Orga-
nizowanie obozów sportowych oraz akademii i szkółek sportowych 
dla osób odchudzających się, Usługi trenerów sportowych i anima-
torów sportu, Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych 
i edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konkursów i zawodów 
sportowych, Organizowanie wystaw z dziedziny nauki, edukacji lub 
kultury, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi informacyj-
ne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług .
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(111) 349401 (220) 2021 06 15 (210) 530303
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) SINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHIORI
(540)

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 
26 .04 .04, 26 .04 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 8 Noże, 11 Kuchenny sprzęt elektryczny, 21 Garnki ku-
chenne .

(111) 349402 (220) 2021 06 16 (210) 530301
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) PYRKA PERKOWSKA ANNA ARTEMIS BEAUTY EQUIPMENT 
POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONTOUR Sculpt
(540)

(591) fioletowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Elektroniczne stymulatory mięśni do celów medycznych .

(111) 349403 (220) 2021 06 21 (210) 530552
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) GRUCA ALEKSANDRA, ŻUREK IZABELA, ŻUREK MAREK 
CENTRUM MEDYCZNE ALMED SPÓŁKA CYWILNA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE ALMED Jesteśmy dla Was i  Waszego 
zdrowia
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, 
Zarządzanie klinikami medycznymi na  rzecz osób trzecich, Kom-
pilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, 
Prowadzenie osobistych rejestrów i  akt historii medycznej, Usługi 
agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem medycznym, Prowadzenie rejestru 
certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, 
Udzielanie statystycznych informacji o  działalności gospodarczej 
dotyczących zagadnień medycznych, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, 41 Usługi szkolenia personelu, Szkole-
nia personelu, Wydawanie publikacji medycznych, Usługi edukacji 
medycznej, Szkolenia w  dziedzinie medycyny, Zapewnianie szko-
leniowych kursów medycznych, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Organizowanie seminariów i  kongresów o  tematyce 
medycznej, Organizowanie sympozjów medycznych związanych 
z  naukami morskimi, Publikowanie czasopism, książek i  podręcz-
ników z dziedziny medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i  ich  leczenia, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, 44 Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Doradztwo medyczne w  zakresie redukcji masy 

ciała, Doradztwo psychologiczne, Doradztwo świadczone za pośred-
nictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie dietety-
ki i odżywiania, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Fizjoterapia, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Informacja medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje 
medyczne, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje psychologiczne, 
Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje z dziedziny żywienia, Lase-
rowe usuwanie żylaków, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Leczenie alergii, Leczenie bezpłodności, Leczenie psychologiczne, 
Leczenie uzależnień, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaże, 
Medyczne badania osób, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdro-
wotna, Opieka medyczna i  analizy związane z  leczeniem pacjenta, 
Opieka pielęgniarska, Organizowanie leczenia medycznego, Ośrodki 
zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc stomatologiczna, Porady w  za-
kresie farmakologii, Przeprowadzanie badań medycznych, Przygo-
towywanie i wydawanie lekarstw, Psychiatria, Psychoterapia, Reflek-
sologia, Rehabilitacja fizyczna, Sporządzanie leków recepturowych 
przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Świadczenie usług medycznych, Usługi z zakresu 
medycyny estetycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i  pla-
stycznej, Usługi z zakresu medycyny pracy, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Stomatologia estetyczna, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, Usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczo-
ne online lub osobiście, Usługi doradcze i informacyjne świadczone 
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycz-
nymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farma-
ceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi indywidu-
alnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
informacji medycznej, Usługi farmaceutyczne, Usługi klinik zdro-
wia, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi lekarskie, Usługi medyczne, 
Usługi opieki medycznej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi optyczne, 
Usługi w  zakresie badań lekarskich, Usługi w  zakresie badań me-
dycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
Wynajem urządzeń medycznych, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, Zapewnianie leczenia medycznego, Zapew-
nianie leczenia psychologicznego, Usługi klinik medycznych, Kliniki .

(111) 349404 (220) 2021 07 14 (210) 531530
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS
(540)

(591) ciemnoróżowy, różowy, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do  barwienia emalii i  szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 
przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do  lakierów, Grunt 
do  ścian, Preparaty chemiczne do  wytwarzania farb, Nieprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki 
antykorozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drewna, 
Podkłady, Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i  zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby ceramicz-
ne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do  metali, Rozcieńczalniki 
do  farb i  lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze do  farb i  barwników, 
Żywice naturalne w stanie surowym, Farby dekoracyjne, Farby i lakie-
ry w sprayu, Farby do znakowania dróg, Tynki wapienne, Preparaty 
gruntujące, 17 Farby, oleje i  lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, 
Kit, Materiały uszczelniające i  izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice 
półprzetworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
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i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe powłoki 
ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elementy wykończeniowe 
niemetalowe, Gładzie do  ścian, Tynki w  tym tynki gipsowe, Środ-
ki do  wygładzania powierzchni ściennych, 35 Reklama i  promocja 
sprzedaży, Kreowanie wizerunku firmy, usług i  towarów, Admini-
strowanie i  zarządzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż 
hurtowa detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprzedaży pro-
duktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja targów handlo-
wych .

(111) 349405 (220) 2021 07 14 (210) 531531
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA UKRAINE
(540)

(591) ciemnoniebieski, żółty
(531) 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii i szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 
przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do lakierów, Grunt 
do  ścian, Preparaty chemiczne do  wytwarzania farb, Nieprzetwo-
rzone żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środ-
ki antykorozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drew-
na, Podkłady, Bejce do  drewna, Farby wewnętrzne i  zewnętrzne, 
Farby wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do  metali, Roz-
cieńczalniki do  farb i  lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze do  farb 
i  barwników, Żywice naturalne w  stanie surowym, Farby dekora-
cyjne, Farby i  lakiery w  sprayu, Farby do  znakowania dróg, Tynki 
wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, oleje i lakiery izolacyjne, 
Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Tynki 
izolacyjne, Żywice półprzetworzone, 19 Materiały budowlane nie-
metalowe, Cement i związki cementujące i mieszanki cementowe, 
Cementowe powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane ele-
menty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki w tym 
tynki gipsowe, Środki do  wygładzania powierzchni ściennych, 35 
Reklama i  promocja sprzedaży, kreowanie wizerunku firmy, usług 
i  towarów, Administrowanie i  zarządzanie sprzedażą, Marketing 
handlowy, Sprzedaż hurtowa detaliczna w  tym sprzedaż online 
wyrobów budowlanych i  materiałów wykończeniowych, Informa-
cje na  temat sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami klientów, 
Organizacja targów handlowych .

(111) 349406 (220) 2021 07 14 (210) 531533
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA BELPOL
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii i szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 
przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do lakierów, Grunt 
do  ścian, Preparaty chemiczne do  wytwarzania farb, Nieprzetwo-

rzone żywice syntetyczne, 2 Farby, pokosty, Lakiery, Emalie, Środ-
ki antykorozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drew-
na, Podkłady, Bejce do  drewna, Farby wewnętrzne i  zewnętrzne, 
Farby wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do  metali, Roz-
cieńczalniki do  farb i  lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze do  farb 
i  barwników, Żywice naturalne w  stanie surowym, Farby dekora-
cyjne, Farby i  lakiery w  sprayu, Farby do  znakowania dróg, Tynki 
wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, oleje i lakiery izolacyjne, 
zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Tynki 
izolacyjne, Żywice półprzetworzone, 19 Materiały budowlane nie-
metalowe, Cement i związki cementujące i mieszanki cementowe, 
Cementowe powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane ele-
menty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki w tym 
tynki gipsowe, Środki do  wygładzania powierzchni ściennych, 35 
Reklama i  promocja sprzedaży, Kreowanie wizerunku firmy, usług 
i  towarów, Administrowanie i  zarządzanie sprzedażą, Marketing 
handlowy, Sprzedaż hurtowa detaliczna w  tym sprzedaż online 
wyrobów budowlanych i  materiałów wykończeniowych, Informa-
cje na  temat sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami klientów, 
Organizacja targów handlowych .

(111) 349407 (220) 2021 07 01 (210) 531007
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) SINDURAJ ANDREW, SINDURAJ LIUDMILA INDIA KING 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDIA KING
(510), (511) 35 Organizowanie i pomoc w działalności gospodarczej 
dotyczącej prowadzenia lokalu gastronomicznego, restauracji, bi-
stra, restauracji samoobsługowej, baru, kafeterii, pubu, kawiarni, 
stołówki, Doradztwo biznesowe i koordynacja w zakresie organizacji 
i tworzenia asortymentu lokalu gastronomicznego, Usługi sprzeda-
ży paczkowanych i  przygotowanych potraw na  wynos, Pozyskiwa-
nie i  systematyzacja danych związanych z  działalnością gospodar-
czą, Usługi handlu detalicznego online związane z  zapakowanymi 
i  przygotowanymi potrawami, Porady odnośnie prowadzenia firm 
w  ramach franchisingu, Administrowanie programami lojalnościo-
wymi i  motywacyjnymi, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące prowadzenia lokali gastronomicznych, restauracji, 
cateringu, Usługi sprzedaży na  rzecz osób trzecich paczkowanych 
i  przygotowanych potraw, także w  sieci WEB Internecie, Usługi za-
rządzania w  lokalach gastronomicznych, restauracjach, bistrach, 
restauracjach samoobsługowych, barach, kafeteriach, pubach, ka-
wiarniach, barach, stołówkach, Doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Prowadzenie, przy-
gotowanie i organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie 
programów lojalnościowych do  celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, Sprzedaż gotowych potraw, dań, lunchów, zapa-
kowanych zestawów śniadaniowych, obiadowych, kolacyjnych, Usłu-
gi agencji importu i  eksportu artykułów spożywczych, produktów 
mięsnych, serowych, mlecznych i ich pochodnych, ryb, owoców i wa-
rzyw, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych, 
cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytonio-
wych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać i  kupować, tak-
że w sieci WEB (Internecie), także pośrednictwo w sprzedaży przez 
Internet, Usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/
lub wysyłkowego artykułów spożywczych, cukierniczych, rolnych, 
alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, Zarządzenie, orga-
nizowanie i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej prowa-
dzenia lokalu gastronomicznego, restauracji, kawiarni, baru, bufetu, 
cateringu, Usługi reklamy, Marketing, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, 43 Restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie, bi-
stro, kafeterie, bufety, bary, catering, stołówki, Usługi lokali gastro-
nomicznych, Dostarczanie żywności i  napojów, Przygotowywanie 
dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, 
Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, Usługi mobilnych restauracji, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia do punktów gastronomicz-
nych, Usługi cateringowe w  zakresie zaopatrzenia w  żywność, Do-
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radztwo kulinarne, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Kon-
traktowe usługi w  zakresie żywności, Selekcjonowanie produktów 
i przygotowanie oraz serwowanie posiłków, Informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne w zakre-
sie rezerwacji posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posił-
ków za pośrednictwem strony internetowej, Usługi rezerwacji miejsc 
w  restauracjach, barach, lokalach gastronomicznych, Usługi w  za-
kresie wyżywienia w  związku z  organizacją imprez turystycznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, Informacja 
o usługach restauracyjnych i lokali gastronomicznych .

(111) 349408 (220) 2021 07 06 (210) 531187
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 16
(732) MITRĘGA KONRAD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Private Brokers
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi agencji informacji handlowej, Analizy kosztów, 
Analiza rynku, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, 
Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane z  audytem, Rachun-
kowość, księgowość i  audyt, Prowadzenie badań marketingowych, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Usługi porównywania cen, Usługi porównywa-
nia cen w zakresie produktów bankowych, ofert kredytowych, ubez-
pieczeń i  instrumentów finansowych, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Prognozy i analizy ekonomiczne, Ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Ekspertyzy w  zakresie ofert banków, 
narzędzi inwestycyjnych, instrumentów finansowych i ubezpieczeń, 
Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Informacje handlowe i  porady udzielane konsumentom 
w  zakresie bankowości detalicznej, oferty towarzystw ubezpiecze-
niowych, narzędzi inwestycyjnych i  instrumentów finansowych, In-
formacje handlowe i porady udzielane przedsiębiorcom w zakresie 
bankowości korporacyjnej, oferty towarzystw ubezpieczeniowych, 
narzędzi inwestycyjnych i instrumentów finansowych, Wyceny han-
dlowe, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Księgowość i rachunkowość, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji dla 
osób trzecich w  zakresie usług doradztwa finansowego, informacji 
o ubezpieczeniach, ofertach banków i instytucji kredytowych, instru-
mentach inwestycyjnych i  finansowych, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, Usługi porównywania cen produktów finansowych, 
inwestycyjnych, bankowych, instytucji kredytowych i  towarzystw 
ubezpieczeniowych, Pozyskiwanie informacji o  działalności go-
spodarczej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Rachunkowość, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Reklama, Sporządzanie sprawozdań 
rachunkowych, Tworzenie i  publikowanie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Zestawienia statystyczne, Telefoniczne udziela-
nie informacji w  zakresie doradztwa finansowego, ubezpieczenio-
wego i inwestycyjnego, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
produktów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, Orga-
nizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Usługi w zakresie wywiadu 
gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie sieciami agencji doradztwa finansowego, inwestycyjnego 
i ubezpieczeniowego, Sporządzanie dokumentów, 36 Finansowanie 

inwestycji, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Agencje kredytowe, Usługi w zakresie oce-
ny zdolności kredytowej, Doradztwo kredytowe, Ocena zdolności 
kredytowej firm i osób prywatnych, Analizy finansowe, Usługi infor-
macyjne związane z  bankowością, Udzielanie informacji na  temat 
oferty banków, instytucji kredytowych i towarzystw ubezpieczenio-
wych, Konsultacje związane z bankowością, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Usługi 
w  zakresie wyceny finansowej, Usługi informacyjne w  zakresie no-
towań giełdowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, In-
formacja o  ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje ka-
pitałowe, Informacja o  lokatach kapitału, Usługi w  zakresie ratingu 
kredytowego, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, Usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Zarządzanie majątkiem, Ma-
klerstwo, Maklerstwo finansowe, Usługi bankowe, Walutowe ope-
racje monetarne, Wymiana i przelew środków pieniężnych, Pośred-
nictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Usługi powiernicze, Pożyczki, Finansowe usługi rozrachunkowe 
i  rozliczeniowe, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 
Usługi w  zakresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego, 
Ubezpieczenia morskie, Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi ubezpie-
czeń osobistych, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w  umowach kredyto-
wych, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena aktywów [finansowa], Poży-
czanie pod zastaw, Pożyczki hipoteczne, Obsługa kart kredytowych 
i debetowych, Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, 
Zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, Analiza 
inwestycyjna, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi 
inwestycyjne, Usługi analiz finansowych związanych z  inwestycja-
mi, Zarządzanie finansowe w  zakresie kapitału ryzyka, kapitału in-
westycyjnego i kapitału rozwojowego, Usługi negocjacji w zakresie 
rozliczenia zobowiązań, Usługi informacyjne i doradztwo dotyczące 
warunków ubezpieczeń, 41 Doradztwo zawodowe, Edukacja, Infor-
macja o  edukacji, Kursy instruktażowe, Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do  publikacji, Organizowanie i  obsługa konferencji, 
kongresów, zjazdów, seminariów i sympozjów, Organizowanie i ob-
sługa szkoleń w  zakresie doradztwa finansowego, Publikowanie 
książek, Nauczanie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i  książek, Usługi reporterskie, Udzielanie infor-
macji, komentarzy i artykułów w dziedzinie doradztwa finansowego 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Prowadzenie kursów dotyczących zarządza-
nia działalnością gospodarczą .

(111) 349409 (220) 2021 07 06 (210) 531188
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 16
(732) MITRĘGA KONRAD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB Private Brokers Finansowanie inwestycji
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi agencji informacji handlowej, Analizy kosztów, 
Analiza rynku, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, 
Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane z  audytem, Rachun-
kowość, księgowość i  audyt, Prowadzenie badań marketingowych, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Usługi porównywania cen, Usługi porównywa-
nia cen w zakresie produktów bankowych, ofert kredytowych, ubez-
pieczeń i  instrumentów finansowych, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
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Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Prognozy i analizy ekonomiczne, Ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Ekspertyzy w  zakresie ofert banków, 
narzędzi inwestycyjnych, instrumentów finansowych i ubezpieczeń, 
Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Informacje handlowe i  porady udzielane konsumentom 
w  zakresie bankowości detalicznej, oferty towarzystw ubezpiecze-
niowych, narzędzi inwestycyjnych i  instrumentów finansowych, In-
formacje handlowe i porady udzielane przedsiębiorcom w zakresie 
bankowości korporacyjnej, oferty towarzystw ubezpieczeniowych, 
narzędzi inwestycyjnych i instrumentów finansowych, Wyceny han-
dlowe, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Księgowość i rachunkowość, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji dla 
osób trzecich w  zakresie usług doradztwa finansowego, informacji 
o ubezpieczeniach, ofertach banków i instytucji kredytowych, instru-
mentach inwestycyjnych i  finansowych, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, Usługi porównywania cen produktów finansowych, 
inwestycyjnych, bankowych, instytucji kredytowych i  towarzystw 
ubezpieczeniowych, Pozyskiwanie informacji o  działalności go-
spodarczej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Rachunkowość, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Reklama, Sporządzanie sprawozdań 
rachunkowych, Tworzenie i  publikowanie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, Zestawienia statystyczne, Telefoniczne udziela-
nie informacji w  zakresie doradztwa finansowego, ubezpieczenio-
wego i inwestycyjnego, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
produktów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, Orga-
nizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Usługi w zakresie wywiadu 
gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie sieciami agencji doradztwa finansowego, inwestycyjnego 
i ubezpieczeniowego, Sporządzanie dokumentów, 36 Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, 
Ocena i wycena nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nierucho-
mości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Fi-
nansowanie inwestycji, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, Agencje kredytowe, Usługi w za-
kresie oceny zdolności kredytowej, Doradztwo kredytowe, Ocena 
zdolności kredytowej firm i  osób prywatnych, Analizy finansowe, 
Usługi informacyjne związane z  bankowością, Udzielanie informa-
cji na  temat oferty banków, instytucji kredytowych i  towarzystw 
ubezpieczeniowych, Konsultacje związane z  bankowością, Doradz-
two w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpiecze-
niowych, Usługi w  zakresie wyceny finansowej, Usługi informacyj-
ne w  zakresie notowań giełdowych, Usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, Informacja o  ubezpieczeniach, Informacje finansowe, 
Inwestycje kapitałowe, Informacja o  lokatach kapitału, Usługi w za-
kresie ratingu kredytowego, Zapewnianie kredytów poprzez plany 
ratalne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Zarządzanie 
majątkiem, Maklerstwo, Maklerstwo finansowe, Usługi bankowe, 
Walutowe operacje monetarne, Wymiana i  przelew środków pie-
niężnych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i  obligacje], Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze, Pożyczki, Finansowe usługi 
rozrachunkowe i  rozliczeniowe, Sponsorowanie finansowe, Trans-
akcje finansowe, Usługi w  zakresie elektronicznego transferu kapi-
tału akcyjnego, Ubezpieczenia morskie, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Usługi ubezpieczeń oso-
bistych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, Pośrednictwo w  umowach kredytowych, Usługi 
ubezpieczeniowe, Wycena aktywów [finansowa], Pożyczanie pod za-
staw, Pożyczki hipoteczne, Obsługa kart kredytowych i debetowych, 
Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, Zapewnianie 
inwestycyjnych planów oszczędnościowych, Analiza inwestycyjna, 
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi inwestycyjne, 
Usługi analiz finansowych związanych z  inwestycjami, Zarządzanie 
finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i ka-
pitału rozwojowego, Usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobo-

wiązań, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Usługi informacyjne i  doradztwo doty-
czące warunków ubezpieczeń, 41 Doradztwo zawodowe, Edukacja, 
Informacja o  edukacji, Kursy instruktażowe, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do  publikacji, Organizowanie i  obsługa konfe-
rencji, kongresów, zjazdów, seminariów i sympozjów, Organizowanie 
i obsługa szkoleń w zakresie doradztwa finansowego, Publikowanie 
książek, Nauczanie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i  książek, Usługi reporterskie, Udzielanie infor-
macji, komentarzy i artykułów w dziedzinie doradztwa finansowego 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Prowadzenie kursów dotyczących zarządza-
nia działalnością gospodarczą .

(111) 349410 (220) 2021 07 08 (210) 531306
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire Filters GILZY PAPIEROSOWE
(540)

(591) czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .24, 01 .15 .11, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 26 .01 .20
(510), (511) 34 Filtry do  papierosów, Bibułki papierosowe, Bloczki 
bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do  użytku w  e-papierosach, 
Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Gilzy papierosowe, Tutki papie-
rosowe .

(111) 349411 (220) 2021 07 09 (210) 531358
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piesiomyjka
(540)

(531) 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne dla zwierząt, Wyroby perfume-
ryjne dla zwierząt, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli i do mycia dla zwierząt, Szampo-
ny dla zwierząt, Odżywki dla zwierząt, Preparaty do pielęgnacji fu-
tra i sierści zwierząt, Farby do koloryzowania futra i sierści zwierząt, 
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Lakiery do  futer i  sierści zwierząt, Mydła, Mydła w płynie, Aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Odświeżacze oddechu 
dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt .

(111) 349412 (220) 2021 07 20 (210) 531723
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) INSTYTUT M JAK MŁODZIEŻ, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B SZKOŁY BENEDYKTA edukacja i rodzina
(540)

(591) niebieski, zielony, granatowy, czarny
(531) 20 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne, do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne 
materiały na  zajęcia, do  pobrania, Edukacyjne aplikacje na  tablety, 
Zapisane pliki danych, Pliki multimedialne do  pobrania, Pliki gra-
ficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobrania, Nagrane nośniki 
danych do użytku z komputerami, Filmy wideo, Filmy do pobrania, 
Nagrania multimedialne, Nagrania audio i wideo, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej [do  pobrania], Etui na  smartfony, 16 Publikacje dru-
kowane, Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Materiały 
edukacyjne i  instruktażowe, Książki, Książki z  zadaniami dla dzieci, 
Książki dla dzieci z  elementem audio, Książeczki do  kolorowania, 
Drukowane materiały piśmienne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Biuletyny informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Afisze, 
plakaty, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Roczniki szkolne, 
Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Fotografie, Repro-
dukcje fotograficzne, Albumy upamiętniające wydarzenia, Druki, 
Reprodukcje graficzne, Piórniki pudełka na  przybory do  pisania, 
Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe materiały dydaktycz-
ne, Materiały do  rysowania, Emblematy papierowe, Chorągiewki 
papierowe, Śpiewniki, Książki religijne, Modlitewniki, 18 Torby, Tor-
by szkolne na  książki, Plecaki uczniowskie, 25 Odzież męska, dam-
ska i  dziecięca, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Mundurki 
szkolne, Czapki, Daszki jako nakrycia głowy, Opaski na  głowę, Ka-
pelusze, Chusty, szale na głowę, Paski, Bielizna, Skarpetki, Akcesoria 
na  szyję, Szaliki, Rękawiczki, Obuwie damskie, męskie i  dziecięce, 
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, kapcie, 35 Administrowa-
nie programami wymiany kulturalnej i  edukacyjnej, Poszukiwania 
w  zakresie patronatu, Księgowość i  rachunkowość, Przetwarzanie 
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Zarządzanie bazami danych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa książek, 
podręczników, materiałów edukacyjnych, publikacji drukowanych, 
reprodukcji graficznych, fotografii, albumów, nagrań audio i wideo, 
etui na smartfony, modlitewników, plakatów, toreb, toreb szkolnych, 
plecaków, mundurków szkolnych, artykułów odzieżowych dla kobiet 
mężczyzn i dzieci, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Pokazy edukacyjne, 
Testy edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Doradztwo zawodowe 
[edukacja], Informacja o edukacji, Usługi edukacji religijnej, Edukacyj-
ne usługi doradcze, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, 
Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Pu-
blikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyj-
nych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów 
edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Wyznaczanie 
standardów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń 
edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Przyznawanie 
świadectw edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, 
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Kursy 
szkoleniowe, Wynajmowanie nagranych szkoleń, Wypożyczanie 
materiałów szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów dydaktycz-
nych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Publikowanie 

materiałów drukowanych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Publikowanie materiałów na  magnetycznych lub optycznych no-
śnikach danych, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Organizowanie konkursów sporto-
wych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja 
sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Usługi w  zakresie rekreacji, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Produkcja nagrań wideo, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Za-
pewnianie zajęć kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie obrazów online nie  do  pobrania, 
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie podręcz-
nych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Usługi 
biblioteczne, Nauczanie języków, Nauczanie wyrównawcze, Naucza-
nie indywidualne, Usługi szkół, Usługi nauczania w zakresie metod 
pedagogicznych .

(111) 349413 (220) 2021 07 02 (210) 531042
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RadioAlfa24 .pl
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, 
kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 Agencje reklamowe, aktu-
alizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama online za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, Udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi po-
średnictwa w  zakresie wynajmu czasu reklamowego i  powierzchni 
reklamowych, 38 Agencje informacyjne, komunikacja radiowa, nada-
wanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja satelitarna, Emisja radiowa, Emisja 
programów telewizyjnych i  radiowych, 41 Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy 
rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie lo-
terii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Edycja druków 
zawierających obrazy i  zdjęcia, innych niż do  celów reklamowych, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania czasopism, Pisanie i  publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja recenzji 
online w  dziedzinie rozrywki, Publikowania broszur, Publikowanie 
czasopism internetowych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem konferencji, 42 Przetwarzanie informacji dźwięko-
wych na  postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i  reprodukcji 
w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron internetowych do tworzenia 
serwisów informacyjnych na  rzecz osób trzecich, Tworzenie i  pro-
wadzenie stron internetowych na  rzecz osób trzecich (patronaty), 
Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów 
naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów .

(111) 349414 (220) 2021 07 21 (210) 531819
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW PBS, Jaroszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)



36 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13/2022

(540) ZDROWE ZIARENKA
(540)

(591) żółty, złoty, zielony, biały, brązowy
(531) 05 .05 .04, 09 .01 .10, 24 .01 .05, 24 .01 .10, 24 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Ziarna przetworzone, skrobia i  wyroby z  tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Przekąski wieloziarniste, Pro-
dukty na bazie ziaren w formie chrupek, gotowe do spożycia .

(111) 349415 (220) 2021 07 07 (210) 531212
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) AMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREGATA RESTAURACJA
(540)

(531) 27 .05 .01, 18 .03 .05
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie 
dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i  napoje, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarcza-
nie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufe-
ty], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie 
żywności i  napojów dla gości, Oferowanie żywności i  napojów dla 
gości w  restauracjach, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, 
Oferowanie żywności i  napojów w  kawiarenkach internetowych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowa-
nie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, 
Pizzerie, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do  bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygo-
towywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, 
Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, Rzeźbienie w  jedze-
niu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoho-
lowych, Serwowanie napojów w  małych browarniach, Serwowanie 
napojów w  pubach z  browarem, Serwowanie żywności i  napojów 
dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i  napojów w  kawiarenkach internetowych, 
Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Stołówki, Usługi 
barmanów, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów z  fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, 
Usługi bufetów w  zakresie barów koktajlowych, Usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, Usłu-
gi herbaciarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w  żywność], 
Usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi 
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych 

kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego klubu kolacyjne-
go, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na  wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji washoku, Usłu-
gi restauracji z  daniami ramen, Usługi restauracji, w  których mięso 
przygotowuje się na  oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w  napoje, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Winiarnie, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości .

(111) 349416 (220) 2021 07 09 (210) 531354
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) FUNDACJA SILESIA STINT, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA STINT
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01 .17 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 39 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie transportu, 
Transport, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi naukowe i techno-
logiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 349417 (220) 2021 07 14 (210) 531521
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFIL SA
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .07, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do  barwienia emalii i  szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 
przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do  lakierów, Grunt 
do ścian, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antyko-
rozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby wodne, bak-
teriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby ceramiczne, Barwniki, 
Preparaty zabezpieczające do metali, Rozcieńczalniki do  farb i  lakie-
rów, Utrwalacze, Zagęszczacze do farb i barwników, Żywice naturalne 
w stanie surowym, Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby 
do znakowania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
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oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały uszczelnia-
jące i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprzetworzone, 19 Materia-
ły budowlane niemetalowe, Cement i związki cementujące i mieszanki 
cementowe, Cementowe powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Bu-
dowlane elementy wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do  ścian, 
Tynki w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni ścien-
nych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie wizerunku firmy, 
usług i towarów, Administrowanie i zarządzanie sprzedażą, Marketing 
handlowy, Sprzedaż hurtowa detaliczna w tym sprzedaż online wyro-
bów budowlanych i materiałów wykończeniowych, Informacje na te-
mat sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych .

(111) 349418 (220) 2021 07 14 (210) 531524
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA SA
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do  barwienia emalii i  szkła, Pre-
paraty chemiczne do  wytwarzania barwników, Środki chemiczne 
do  ożywiania kolorów do  celów przemysłowych, Kleje do  celów 
przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do  lakierów, Grunt 
do ścian, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antyko-
rozyjne, Środki do  konserwacji drewna, Farby do  drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby wodne, bak-
teriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby ceramiczne, Barwniki, 
Preparaty zabezpieczające do metali, Rozcieńczalniki do  farb i  lakie-
rów, Utrwalacze, Zagęszczacze do farb i barwników, Żywice naturalne 
w stanie surowym, Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby 
do znakowania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały uszczelnia-
jące i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprzetworzone, 19 Materia-
ły budowlane niemetalowe, Cement i związki cementujące i mieszanki 
cementowe, Cementowe powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Bu-
dowlane elementy wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do  ścian, 
Tynki w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni ścien-
nych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie wizerunku firmy, 
usług i towarów, Administrowanie i zarządzanie sprzedażą, Marketing 
handlowy, Sprzedaż hurtowa detaliczna w tym sprzedaż online wyro-
bów budowlanych i materiałów wykończeniowych, Informacje na te-
mat sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych .

(111) 349419 (220) 2021 08 20 (210) 532950
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) WÓJCIK ADAM, Rybno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW ADZIKOWY DWOREK
(540)

(591) szary, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi w zakresie bankietów, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi hotelowe, Usługi 
restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów .

(111) 349420 (220) 2021 08 06 (210) 532447
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żappka store
(540)

(591) zielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 26 .11 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie w  zakresie obsługiwania sklepów, 
Oprogramowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu 
sklepem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramo-
wanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone 
w  ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, 
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syn-
tetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczają-
ce drewno, koloranty, barwniki, tusze do  drukowania, znakowania 
i  rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci 
folii i  proszku do  użytku w  malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu 
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i po-
lerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mie-
szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, paliwa (również 
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 
energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautoma-
tyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale 
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budow-
lanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nie-
elektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalo-
we, pojemniki metalowe do  przechowywania lub transportu, kasy 
pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemni-
ki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
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pompy, kompresory i  dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory 
elektryczności, urządzenia do  przenoszenia i  transportu, maszyny 
i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryj-
nych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silni-
ki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
dzie ręcznym), sztućce, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do  golenia), ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, 
sztućce i  przybory do  przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badaw-
cze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, au-
diowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testu-
jące, kontrolne, do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, re-
produkcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste 
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski 
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływa-
nia podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i  fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i  demagnetyzery, urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagają-
ce przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ar-
tykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, aparaty i  instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących to-
warów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodze-
nia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do trans-
portu gazów spalinowych, urządzenia do  opalania się, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowa-
nia, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego 
i  domowego, instalacje do  obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-

tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, 
pojazdy i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się 
na  lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 
broń palna, amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, sztuczne 
ognie, metale szlachetne, ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do  nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do  nut 
i  stojaki do  instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach 
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: 
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły 
piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do  druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz 
artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, 
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty 
papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompu-
terowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następu-
jących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i  imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma-
teriały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki 
i  przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i  wypełnienia, 
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skó-
ry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do  przenoszenia, parasolki i  parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
kijki marszowe i  trekkingowe, materiały niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i  marmur, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punk-
tów sprzedaży, następujących towarów: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do  przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka mor-
ska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
kosze niemetalowe, beczki i  beczułki niemetalowe, trumny i  urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemni-
ków niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, maneki-
ny, manekiny krawiecki, drabiny i  ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne i  zastawa stołowa z  wyjątkiem widelców, noży 
i  łyżek, grzebienie i  gąbki, pędzle (z  wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z  wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statu-
etki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, 
przybory kosmetyczne i  toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plande-
ki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do  transportu i  przechowywania materiałów luzem, materiały 
na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, 
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały 
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włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tek-
stylia i  imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i  pościelowa, zasłony 
z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki do  odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do  włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, zawieszki (nie  biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i  szpilki entomologiczne, 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do  pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia 
ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wy-
posażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowa-
nych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty 
nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin 
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owa-
dy i  larwy, naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna i  namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przy-
prawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i  inne 
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny 
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, tytoń i  substytuty tytoniu, papierosy i  cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory 
dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Pomoc 
w  komercjalizacji produktu w  ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wyda-
wanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i  bankowe, Przelewy i  transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do  treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Dzia-
łalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicz-
nych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, 
Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 

Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojalno-
ściowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnia-
nie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, Licencjonowanie własności intelektualnej .

(111) 349421 (220) 2021 03 30 (210) 527159
(151) 2021 10 12 (441) 2021 06 28
(732) BRIDGE 2 FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISSOLVE FESTIVAL
(540)

(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, 28 Śmieszne gadżety na  imprezy, 32 Napoje 
bezalkoholowe, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi klu-
bowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi parków rozrywki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz-
rywka] .

(111) 349422 (220) 2021 01 05 (210) 522918
(151) 2021 09 30 (441) 2021 06 14
(732) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI POGOŃ SIEDLCE, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOŃ SIEDLCE 1921 1944
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, złoty, żółty, czarny
(531) 29 .01 .15, 24 .01 .08, 27 .05 .01, 24 .01 .03, 24 .01 .09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, urządzenia i  przy-
rządy elektryczne, fotograficzne, optyczne, nośniki pamięci, pod-
kładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria 
do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku 
i  obrazu, słuchawki, gry komputerowe, głośniki, odzież ochronna, 
ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania sportów, karty magne-
tyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, interfej-
sy, tablice ogłoszeń elektroniczne, magnesy na  lodówkę, pendrive, 
etui i pokrowce na telefony, 16 albumy, broszury, czasopisma, książ-
ki, katalogi, foldery, opakowania z  tworzyw sztucznych, fotografie, 
pocztówki, papier firmowy, grafiki, kalendarze, materiały szkolenio-
we i  instruktażowe z  wyjątkiem przyrządów, materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, plakaty, gaze-
ty, kalendarze, artykuły biurowe, wizytówki, karty okolicznościowe, 
karty upominkowe, papierowe karty lojalnościowe, sportowe karty 
do kolekcjonowania, karty wstępu na zawody sportowe, bilety, ko-
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perty, formularze księgowe i  formularze biurowe, papier firmowy, 
plakaty, etykiety papierowe, teczki i skoroszyty, koperty, książki, ma-
teriały drukowane, notatniki, artykuły biurowe, artykuły piśmienne, 
koperty, torby papierowe, ulotki, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, dyplomy drukowane, certyfikaty drukowane, chorą-
giewki papierowe, papeteria, plakaty, 25 odzież, obuwie sportowe, 
odzież z  nadrukami reklamowymi, getry piłkarskie, nakrycia gło-
wy, spodenki, koszulki, koszule, czapki, torby, plecaki, szaliki, bluzy, 
bluzki, kurtki, rękawice, spodnie, krawaty, marynarki, 35 marketing, 
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyj-
ne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem miejsca 
i  czasu na  ogłoszenia reklamowe, organizacja wystaw handlowych 
i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, prowadzenie 
sklepów i/lub hurtowni z papierem, kartonem i wyrobami z tych ma-
teriałów nie ujętymi w innych klasach, drukami, materiałami introli-
gatorskimi, fotografiami, materiałami biurowymi, materiałami szko-
leniowymi i  instruktażowymi z wyjątkiem przyrządów, materiałami 
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujętymi w innych klasach, 
plakatami, broszurami, czasopismami, gazetami, kalendarzami, ma-
teriałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi, papierem, wyro-
bami z  kartonu, odzieżą, obuwiem, odzieżą sportową, nakryciami 
głowy, odzieżą z nadrukami reklamowymi, artykułami sportowymi, 
41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, 
zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, działalność sportowa i kul-
turalna, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów i  wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenero-
wych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych, 
prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych, rozrywka, 
wypożyczanie sprzętu sportowego .

(111) 349423 (220) 2021 08 25 (210) 533136
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) MAKARUK BARTŁOMIEJ MULTIVITALIS, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIVITALIS
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usłu-
gi fizjoterapii, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
medyczne, Badanie sprawności fizycznej, Masaż, Rehabilitacja fizycz-
na, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Udostępnianie sprzętu i obiek-
tów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapew-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej .

(111) 349424 (220) 2021 08 31 (210) 533321
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ROGODA ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGODA
(510), (511) 9 Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Ochronne 
kaski sportowe, Kaski zabezpieczające, Kaski ochronne dla dzieci, 
Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne dla motocyklistów, 
Kaski do jazdy na deskorolce, Kaski ochronne do uprawiania sportu, 
Kaski do użytku przy uprawianiu sportów, Kaski dla kierowców, Go-
gle ochronne, Gogle dla motocyklistów, Gogle do celów sportowych, 
Gogle, Gogle z kamerą, Gogle dla nurków, Gogle narciarskie, Gogle 
zimowe, Gogle do  pływania, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 
Okulary korekcyjne, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontakto-
we, Okulary do uprawiania sportu, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, Odzież 
sportowa, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  krót-
kim rękawem, Koszulki bez rękawów, Koszulki sportowe i  bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami .

(111) 349425 (220) 2021 08 23 (210) 533013
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BEST MEALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST MEALS

(540)

(591) biały, jasnozielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 11 .01 .04, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (obsługa cateringowa) .

(111) 349426 (220) 2021 08 23 (210) 533014
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Friz
(540)

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .13
(510), (511) 5 Zioła do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki 
(suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy 
żywnościowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetycz-
ne dodatki do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki 
witaminowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w  płynie, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy 
diety składające się z  witamin, Przeciwutleniające suplementy, Su-
plementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i  wytrzymałość, Suplementy diety składające się z  pier-
wiastków śladowych, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Wa-
lizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, 
Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i  aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sa-
kwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe 
walizki, Kufry i  torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, 
Kopertówki, Futerały przenośne na  dokumenty, Etui na  wizytówki, 
Etui na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomat-
ki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje ener-
getyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i  soki owocowe, 
Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada .

(111) 349427 (220) 2021 08 23 (210) 533015
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRIZ
(510), (511) 5 Zioła do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki 
(suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy 
żywnościowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetycz-
ne dodatki do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki 
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witaminowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w  płynie, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy 
diety składające się z  witamin, Przeciwutleniające suplementy, Su-
plementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i  wytrzymałość, Suplementy diety składające się z  pier-
wiastków śladowych, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Wa-
lizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, 
Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i  aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sa-
kwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe 
walizki, Kufry i  torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, 
Kopertówki, Futerały przenośne na  dokumenty, Etui na  wizytówki, 
Etui na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomat-
ki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje ener-
getyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i  soki owocowe, 
Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada .

(111) 349428 (220) 2021 08 23 (210) 533020
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) KARTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOR PÓŁWYSEP
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .25, 26 .13 .25, 07 .11 .10
(510), (511) 41 Organizacja wyścigów samochodowych .

(111) 349429 (220) 2021 08 23 (210) 533021
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 13
(732) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GENZIE
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dez-
odoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eterycz-
ne, Eyelinery, Farby do  włosów, Fluid do  makijażu, Kadzidełka, 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki do  pa-
znokci, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kredki do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmety-
ki], Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy 
ujędrniające ciało, Kremy z  filtrem przeciwsłonecznym, Lakiery 
do  paznokci, Lakiery do  włosów, Maseczki do  twarzy i  ciała, Maski 
kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, Mlecz-
ko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], 
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki 
do  ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do  włosów, Peelingi 
złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [ko-
smetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, 
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Prepara-
ty do  kąpieli, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  mycia 
i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  opalania, Preparaty do  pielęgnacji 
skóry, oczu i  paznokci, Preparaty kosmetyczne do  włosów, Puder 
do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów kosmetycznych, Środki 
do  higieny jamy ustnej, Tusze do  rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki 
do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosme-
tyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopala-
nia, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła 
do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suple-
menty diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Suplementy ziołowe w  płynie, Suplementy żywnościowe, Do-

datki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suple-
menty odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające 
się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Apli-
kacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe, Kompute-
ry i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobra-
nia, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, 
Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagra-
ne filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD 
ROM, Pliki graficzne do  pobierania, Pliki muzyczne do  pobierania, 
Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Oku-
lary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui typu 
Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony na telefony 
komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie 
folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń 
przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z  telefonami komórko-
wymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
rowych zapisanych na  nośnikach danych, Publikacje elektroniczne 
zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Po-
krowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów, 
Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, 
Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bez-
przewodowe myszy do  komputerów, Dyski optyczne z  muzyką, E-
-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki kompu-
terowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne 
o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramo-
wanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowa-
nie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
gier, Oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzonej, 
Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i  przyrządy multimedialne, 
Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kredy-
towe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania 
cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowy-
wania danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do przetwa-
rzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty 
i  części do  komputerów, Urządzenia komputerowe do  noszenia 
na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery wideo, Cyfro-
we kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia 
do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządze-
nia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, 
Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompu-
terowe, Pokrowce na  kamery, Pokrowce na  aparaty fotograficzne, 
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżu-
teria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki 
[biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria 
do  zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z  metali szlachetnych, 
Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżu-
teria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki 
do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Ka-
setki na  biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na  klucze i  breloczki oraz 
zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do-), Łańcuszki [biżuteria], Meda-
liony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia [metale 
szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Sztuczna biżute-
ria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z  lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i  ich  imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi 
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Spinki do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdob-
ne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyro-
by jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Ar-
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tykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplo-
wania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Ar-
tykuły papiernicze do  pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły 
papiernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowa-
ne materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane al-
bumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Kar-
ty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, 
Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe dłu-
gopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Mate-
riały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 
Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbit-
ki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pa-
stele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [za-
wieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki 
i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publika-
cje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Ry-
sunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkol-
ne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, 
Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, 
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowa-
nia, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Na-
klejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkole-
niowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały 
dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na  przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, 
Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Porad-
niki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów do-
mowych, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla arty-
stów, rzemieślników i  modelarzy, Zakładki do  książek, 18 Zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Tor-
by uniwersalne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, 
Torby przenośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki 
skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla męż-
czyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki ko-
smetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na doku-
menty, Etui na  wizytówki, Etui na  klucze, Etui na  karty kredytowe, 
Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 20 Meble, 
Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, Ekrany [meble], 
Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], Meble do siedze-
nia, Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, Meble do przecho-
wywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble 
wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypial-
ne, Łóżka, Krzesła, fotele z  ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, 
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Ru-
chome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, Szafki 
do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzu-
ty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domo-
wa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa 
i  koce, Kołdry, Koce na  kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, 
Pokrowce i  narzuty na  meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia 
na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia do  sypialni, Tekstylia do  wyposażenia 
domu, Tekstylia wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce je-
dwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i  czapeczki 
sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Krawaty, Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na  głowę, Podkoszulki, Kurtki, 
Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dzie-
cięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawa-
mi, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kami-
zelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, 
Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z na-

drukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocie-
placze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwo-
ściach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, 
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczę-
ściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szor-
ty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skó-
rzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe 
ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podko-
szulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z  długimi 
rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokser-
ki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływa-
nia, Artykuły gimnastyczne i  sportowe, Artykuły i  sprzęt sportowy, 
Automaty do  gier, Baseny kąpielowe [zabawki], Broń zabawkowa, 
Bumerangi, Deski do pływania, Deski do uprawiania sportów wod-
nych, Deskorolki, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyj-
nych, Dyski latające, Flippery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektro-
niczne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry-łamigłówki, Gry muzyczne, 
Gry planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, Gry, 
zabawki i  akcesoria do  zabawy, Hulajnogi [zabawki], Karty do  gry, 
Klocki do  zabawy [konstrukcyjne], Koła do  pływania, Łamigłówki, 
Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, 
Maskotki, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], Ochraniacze ciała do  użytku sportowego, Pieniądze 
do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konso-
le do gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, 
Śmieszne gadżety na  imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty 
do zabawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny roz-
rywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby 
strzelające na  imprezy, Urządzenia do  gier komputerowych, Urzą-
dzenia do gier elektronicznych, Urządzenia pływackie do pływania, 
Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zdrap-
ki do  gier loteryjnych, Zestawy do  zabawy, Zestawy gier planszo-
wych, Żetony do gier, Żetony do gier hazardowych, Balony na przyję-
cia, Artykuły do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki 
dla gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski karnawa-
łowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], Piłki 
do gier, Piłki do zabawy, Samochody do zabawy, Modele samocho-
dów, Klocki do budowy [zabawki], Szachownice, Akcesoria nadmu-
chiwane do  basenów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne 
gry planszowe, Figurki zabawkowe do  kolekcjonowania, Futerały 
przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały ochron-
ne do  urządzeń do  zdalnego sterowania konsolami do  gier wideo, 
Huśtawki [zabawki], Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy 
na loterie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, 
Narty, Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy gim-
nastyczne, Przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, Skakanki, 
Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przystosowane do nosze-
nia sprzętu sportowego, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urzą-
dzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządze-
nia do zabaw], Konsole do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery 
do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] gry 
elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne 
[podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody, Chipsy [produkty zbo-
żowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Batony zbożowe i  energetyczne, Cukierki, batony i  guma do  żucia, 
Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby pie-
karnicze, Napoje mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukierni-
cze zawierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, Płat-
ki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cukierki, 
Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemo-
niada, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Ad-
ministrowanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, Agencje reklamowe, Aktualizacja i  utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finansowy, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie, 
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Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Mar-
keting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramo-
wania, Maszynopisanie, Negocjowanie i  rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Promowanie to-
warów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Produkcja programów 
typu telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie 
targów handlowych, Organizacja pokazów mody w  celach promo-
cyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatko-
wej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy radio-
we, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, Sporządzanie indeksów informacji do  celów handlowych 
lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sys-
tematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o  działalności go-
spodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie dzwonków telefonicznych do  pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego w  zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w  za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Usługi menedżer-
skie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej ar-
tykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierają-
cych kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi han-
dlu hurtowego w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tek-
styliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 

detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku ze  sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grami, Wynajem przestrzeni reklamowej on-li-
ne, Zarządzanie promocją sławnych osób, Analiza trendów bizneso-
wych, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie pla-
nowania kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja re-
klam, Promocja sprzedaży, Reklama i  marketing, Usługi menadżer-
skie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi planowania karie-
ry, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicz-
nego w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w  dziedzinie produktów kosmetycz-
nych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 36 Admini-
strowanie finansami, Administrowanie inwestycjami, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Analiza inwestycyjna, 
Crowdfunding, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Do-
radztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi 
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finan-
sowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Działal-
ność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Finansowanie 
nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowa-
nie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finansowanie 
rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestycje kapitało-
we, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Notowania giełdowe, 
Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie inwestycji, Organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie zbiórek 
finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób 
trzecich], Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skompute-
ryzowane usługi w  zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie 
finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wy-
ceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe, 
Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe zwią-
zane z działalnością gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie do-
radztwa inwestycyjnego, Usługi w  zakresie inwestowania w  nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania finansami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem 
strony crowfunding, Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, 
Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nieru-
chomości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, 
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Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki fun-
duszy na  cele charytatywne, Zbieranie funduszy w  celach finanso-
wych, 37 Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsulta-
cje budowlane, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa 
stoisk i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa 
fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń telekomuni-
kacyjnych z globalną siecią komputerową, Nadawanie telewizji kablo-
wej, Nadawanie bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednictwem te-
lefonów komórkowych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, Fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Agencje informa-
cyjne, Przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, Przesyłanie telegra-
mów, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja 
programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Trans-
misja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów 
internetowych online, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekon-
ferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu telekomunikacyjne-
go, Wynajmowanie czasu dostępu do  globalnych sieci komputero-
wych, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i  obrazów, Usługi związane z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], Usługi w  zakresie wideokonferencji, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapew-
nianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa danych, 
Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja dźwięku, wi-
deo i  informacji, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do  treści wideo i  audio udostępnianych za  pośrednic-
twem usługi wideo na  życzenie online, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przesyłanie in-
formacji drogą online, Nadawanie programów za  pośrednictwem 
Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja da-
nych audio za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, Transmisja materiałów wideo, filmów, obra-
zów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, tre-
ści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania 
i odbioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, ob-
razów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi elek-
tronicznej transmisji danych, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platform 
i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do informacji w Inter-
necie, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie do-
stępu do  blogów internetowych, Usługi w  zakresie elektronicznej 
transmisji informacji, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 
Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotogra-
fia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o  edukacji, Informacja o  im-
prezach rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na  taśmach 
wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Or-
ganizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów pięk-
ności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowa-
nie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja wido-
wisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-

tronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Reżyseria filmo-
wa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie 
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np . do fil-
mów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu re-
kreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klu-
bów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do  gier, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnia-
nie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Udostępnianie rozrywki 
w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio online nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do  podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i roz-
rywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Roz-
rywka interaktywna online, Usługi w  zakresie publikowania online, 
Publikacje multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line, Zapew-
nianie rozrywki online, Udostępnianie obrazów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony inter-
netowej, Organizowanie konkursów za  pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań 
audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja muzycz-
nych filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Organizacja 
i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Publikowanie piosenek, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy syste-
mów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe i  tech-
nologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania technologicz-
ne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, Hosting serwerów, Hosting stron interneto-
wych, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż kon-
wersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, 
Opracowywanie projektów technicznych, Powielanie programów 
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie 
budowlane, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Pro-
jektowanie mody, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie urbani-
styczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wy-
wołania deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie 
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu tech-
nologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnie-
nie wyszukiwarek internetowych, Usługi w  zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji multime-
dialnych, Pisanie programów komputerowych, Projektowanie stron 
internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Programowa-
nie oprogramowania do  platform internetowych, Tworzenie plat-
form internetowych do handlu elektronicznego, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii telekomunikacyjnej, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw 
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do  komunikacji natychmiastowej, Projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 44 Usługi z zakresu 
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szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi medycyny alternatywnej, 
Uprawa roślin, Sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, Hodowla zwierząt, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywia-
nia, Aromaterapia, Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż .

(111) 349430 (220) 2021 08 24 (210) 533059
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 13
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGYLANDIA RALLY TEAM
(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], Śpiosz-
ki, 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, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na motocyklu, 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Karuzele i  kolejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele 
do  parków tematycznych, Karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków 
tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, 
Śmieszne gadżety na  imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i  akcesoria 
do  zabawy, Karty do  gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wy-
ścigowe, Zabawki [figurki] akcji, 39 Usługi kierowców, Usługi kierow-
ców, w szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w  szczególności rajdowych, 41 Usługi w  zakresie parków rozrywki 
i  parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  po-
trzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie 
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra 
rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania 
i  prowadzenia imprez sportowych, Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
Usługi produkcji widowisk i  przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i  urządzeń do  parków tematycznych i  wesołych miasteczek, Kaba-
rety i  dyskoteki, Organizowanie zawodów i  turniejów związanych 
z  wyścigami samochodowymi, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie zawodów i turnie-
jów związanych z  prowadzeniem pojazdów, Organizacja widowisk, 
Usługi placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, 
produkcja i  wystawianie spektakli teatralnych, Organizacja rajdów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, Organi-
zowanie rajdów, tras i  wyścigów samochodowych, Organizowanie 
wyścigów dookoła świata, Organizowanie wyścigów motocyklo-
wych, Organizowanie wyścigów pojazdów, Organizacja wyścigów 
samochodowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka 
w postaci wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świad-
czone na torze wyścigowym, Szkolenia w zakresie wyścigów samo-
chodowych, Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych .

(111) 349431 (220) 2021 11 04 (210) 536060
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) RAAD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LARICO
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże .

(111) 349432 (220) 2021 09 03 (210) 533511
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TURAWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turawa Park
(540)

(591) biały, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Organizacja pokazów mody w  celach promocyjnych, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalnością handlową 
w  zakresie programów akcji pracowniczych, Usługi w  zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych [ulotek, bro-
szur, ulotek informacyjnych i  próbek], Reklama radiowa, Reklama 
za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za  pośred-
nictwem telefonu, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie 
sprzedaży towarów i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem 
imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Rozle-
pianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Usługi w  zakresie informacji handlowych dostarcza-
nych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, 36 Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem nieruchomości, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nierucho-
mości], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem nieru-
chomości i majątku, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Po-
bieranie czynszu .

(111) 349433 (220) 2021 09 08 (210) 533682
(151) 2022 01 10 (441) 2021 09 20
(732) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 
W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELF BOKSY
(540)

(591) czerwony, ciemnoszary, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Usługi depozytowe, Usługi w zakresie przechowywa-
nia depozytów, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Admi-
nistracja w zakresie przyjmowania depozytów, Usługi przechowywa-
nia w depozycie, Dzierżawa lub wynajem budynków, Organizowanie 
najmu nieruchomości na  wynajem, Wynajem budynków, Wynajem 
nieruchomości, 39 Dzierżawa magazynów, Magazynowanie, Udo-
stępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-
-storage], Wynajem magazynów, Wynajem miejsc magazynowych, 
Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wynajem 
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schowków do  magazynowania, Wynajem segmentów magazyno-
wych, Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych .

(111) 349434 (220) 2021 09 09 (210) 533758
(151) 2022 01 10 (441) 2021 09 20
(732) GNAPOWSKI ERNEST KOMORA TLENOWA .PL, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Komora tlenowa Ernest Gnapowski
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycz-
nych, Komory dekompresyjne, Maski tlenowe, inne niż do celów me-
dycznych, 10 Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, 
Aparatura do  leczenia dolegliwości płucnych, Koncentratory tlenu 
do zastosowań medycznych, Aparatura medyczna do leczenia cho-
rób układu oddechowego, Aparatura medyczna wspomagająca od-
dychanie, Generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii 
ozonem, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządze-
nia do  ćwiczeń do  celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia 
do  monitorowania ozonu do  użytku przy przeprowadzaniu terapii 
ozonem, Medyczne urządzenia do czerpania tlenu z atmosfery, Ma-
ski z tlenem do użytku medycznego .

(111) 349435 (220) 2021 09 09 (210) 533707
(151) 2022 01 10 (441) 2021 09 20
(732) GORCZYCA AGNIESZKA KASPAR, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIKAS
(510), (511) 12 Kierownice [części do rowerów], Kierownice do rowe-
rów, Łańcuchy napędowe [części rowerowe], Łańcuchy rowerowe, 
Nóżki do  rowerów, Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętko-
we, Pedały do rowerów, Pojazdy elektryczne, Pompki do pompowa-
nia opon rowerowych, Pompki do  rowerów, Ramy, do bagażników, 
do rowerów, Ramy do rowerów, Rowery, Rowery dziecięce, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Dopasowane pokrowce 
na rowery, Bagażniki na rowery do pojazdów, Bagażniki na rowery, 
Rowery górskie, Siodełka do  rowerów, Rowery składane, Rowery 
sportowe, Rowery szosowe, Rowery wyposażone w silnik, Szosowe 
rowery wyścigowe, Szprychy do  kół rowerowych, Szprychy do  ro-
werów, Hulajnogi z pedałami, Hulajnogi (pojazdy), Rowerki biegowe 
[pojazdy] .

(111) 349436 (220) 2021 08 30 (210) 533309
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) J&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cekanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ponzio
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, Nity metalowe, Metalowe blokady do  zamków na  oknach, 
Metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Metalowe ekrany przeciw owadom montowa-
ne na oknach, Okna aluminiowe, Okna pancerne posiadające ramy 
metalowe, Metalowe przeciwciężary okna, Metalowe kraty na okna, 
Metalowe okna, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna dachowe 
w  kształcie kopuły, Metalowe okna podnoszone, Metalowe okna 
świetlikowe do  użytku w  budynkach, Metalowe świetliki [okna], 
Drzwi i  okna metalowe, Kratki wentylacyjne (z  metalu) do  monto-
wania w  oknach, Okna dachowe metalowe, Okna metalowe, Okna 
ścienne z metalu, Pasy ołowiowe do użytku na oknach, Fasady meta-
lowe, Metalowe fasady okienne, 17 Giętkie rury, rurki, węże i wypo-
sażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, 
wszystkie niemetalowe, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wypo-
sażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Ograniczniki otwarcia 
okna, gumowe, 19 Niemetalowe konstrukcje i  budynki przenośne, 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Nie-

metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe fasady, 
Fasady okien (niemetalowe), Fasady z  materiałów niemetalowych, 
Dachowe naświetla półkoliste [okna] z  materiałów niemetalowych, 
Okna dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane z tworzyw 
sztucznych, Okna niemetalowe, Okna pancerne posiadające nieme-
talowe ramy, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z meta-
lu, Okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych 
do  użytku w  budynkach, Okna szklane, Okna żaluzjowe ze  szkła 
do  budynków, Okna żaluzjowe niemetalowe, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi szklarskie, 
wstawianie, konserwacja i  naprawy szyb, okien i  rolet, Ponowna 
obróbka powierzchni fasad, 40 Laminowanie tworzyw sztucznych, 
Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, Obróbka i  przetwarzanie materiałów 
z tworzyw sztucznych .

(111) 349437 (220) 2021 09 14 (210) 533870
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) PRIME CUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME CUT
(540)

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 29 Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spożycia 
przez ludzi, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 43 Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z  grillem, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Restauracje dla turystów, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji restau-
racji i  posiłków, Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udzielanie infor-
macji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat restau-
racji i barów, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi 
restauracji hotelowych, Usługi restauracji japońskich, Usługi restau-
racji serwujących tempurę, Usługi restauracji specjalizujących się 
w makaronach udon i soba, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w  których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji 
z daniami ramen, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie restauracji [bras-
serie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Przygoto-
wanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, Przygoto-
wanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Usługi 
kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi kateringowe ofe-
rujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię eu-
ropejską, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Ho-
telowe usługi kateringowe, Katering obejmujący żywność i  napoje 
na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia kok-
tajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług katerin-
gowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wy-
stawy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i  napoje w  obiektach na  zjazdy, Usługi charytatywne, mianowicie 
zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi ka-
teringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi 
kateringowe dla domów opieki, Usługi kateringowe dla domów spo-
kojnej starości, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla 
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szkół, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kate-
ringowe dla szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringo-
we w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych .

(111) 349438 (220) 2021 07 01 (210) 531010
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kobido Up
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Budo-
wanie zespołu (edukacja), Certyfikacja w  odniesieniu do  nagród 
edukacyjnych, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, Kur-
sy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w  zakresie rozwoju osobistego, 
Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Nauczanie w dziedzinie 
osteopatii, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, Nauczanie 
i szkolenia, 44 Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Masaż 
tkanek głębokich, Tradycyjny masaż japoński, Gabinety pielęgnacji 
skóry, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Udzielanie in-
formacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, Aromaterapia .

(111) 349439 (220) 2021 06 23 (210) 530665
(151) 2022 01 07 (441) 2021 09 13
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI CRK
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, ciemnożółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych za  pośred-
nictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i  marketingu, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strate-
gii i  pomysłów marketingowych, Opracowywanie i  realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, Organizowanie targów 
i  wystaw, Pomoc w  zarządzaniu w  zakresie promocji działalności 
gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towarów i  usług 
w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie wy-
darzeń specjalnych, Reklama promocyjna projektów badawczych 
w dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w za-
kresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowisko-
wych, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności 
gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo w  tym zakresie, 
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi ana-
lizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, Doradz-

two w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Po-
moc i  doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego przedsię-
biorstwami w sektorze energetycznym, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w  branży 
odnawialnych źródeł energii-), Badania rynkowe, Badania i  analizy 
rynkowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Reklama promocyjna projektów badawczych, 
Reklama rekrutacji personelu, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe 
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja dorosłych, Edu-
kacja (Informacje dotyczące energetyki), Edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, Kształcenie uzupełniające [pomaturalne], Kształcenie 
ustawiczne, Kursy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe w zakresie 
inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie łączenia włókien światłowo-
dowych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja eg-
zaminów [edukacja], Organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowa-
nie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie kursów instruktażo-
wych, Organizowanie warsztatów, Podyplomowe kursy szkolenio-
we związane z  technologią inżynieryjną, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia w  zakresie projektowania systemów oprogramowania, 
Szkolenie w  zakresie inżynierii elektrycznej, Usługi dotyczące edu-
kacji technologicznej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w  zakresie szkolenia 
i kształcenia zawodowego, Zapewnianie seminariów szkoleniowych 
online, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji on-line, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Edukacja (Informacje dotyczące odnawialnych żródeł 
energii), Edukacja (Informacje dotyczące zarządzania projektami), 
Biblioteka [wypożyczalnia książek], Usługi bibliotek elektronicznych, 
Usługi biblioteczne [usługi bibliotek], Usługi bibliotek [wypożycza-
nie książek technicznych i specjalistycznych w dziedzinie energety-
ki], Usługi bibliotek wypożyczających filmy, Usługi bibliotekarskie 
w  zakresie księgozbioru świadczone online, Kursy językowe, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z re-
klamą, promocją, marketingiem i  biznesem, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do  celów reklamowych, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Or-
ganizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Prowadzenie wycieczek do ce-
lów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [zajęcia praktyczne, praktyki, staże] .

(111) 349440 (220) 2021 06 10 (210) 530054
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 16
(732) GEHLOT JETHARAM NEMARAM, Nashik City (IN)
(540) (znak słowny)
(540) YUTIKA
(510), (511) 3 Henna, henna w proszku, czarna henna mehndi i czar-
ne produkty z henny mehndi do kolorowania ciała, koloranty i farby 
do  włosów, detergenty, środki wybielające i  inne środki do  prania, 
kosmetyki i środki toaletowe, środki czyszczące, produkty czyszczą-
ce, wyroby kosmetyczne, preparaty nabłyszczające, preparaty do de-
pilacji, preparaty do  szorowania, preparaty ścierne, wyroby perfu-
meryjne, olejki eteryczne, preparaty do  pielęgnacji skóry, kremy, 
balsamy, mydła, szampony, olejki do włosów, płyny do włosów, żele 
do włosów, olejki do kąpieli inne niż lecznicze, dezodoranty i anty-
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perspiranty do użytku osobistego, środki do czyszczenia zębów, hen-
na mehndi i henna mehndi w formie stożka, preparaty do czyszcze-
nia rąk, preparaty do oczyszczania twarzy, preparaty do pielęgnacji 
włosów i odżywka do włosów, farby do włosów na bazie amoniaku, 
kosmetyki zawarte w klasie 03, 5 Preparaty farmaceutyczne, prepa-
raty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne dla celów medycz-
nych, żywność i  substancje dietetyczne przystosowane do  użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, ma-
teriały do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki dezyn-
fekcyjne, preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 
środki sanitarne do  higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, 
środki do  odkażania rąk, lecznicze mydło do  rąk i  ciała, lecznicze 
mydła do  twarzy, lecznicze olejki do  włosów, szampony lecznicze, 
środki dezynfekcyjne do mycia rąk, lecznicze preparaty do mycia rąk, 
antybakteryjne preparaty oczyszczające, preparaty antybakteryjne, 
preparaty dezynfekcyjne ogólnego stosowania .

(111) 349441 (220) 2021 06 11 (210) 530115
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BREWE Faktoring
(510), (511) 36 Ubezpieczanie ryzyka kredytowego-factoring, Fak-
toring, Agencje faktoringowe, Ściąganie należności i  faktoring, Do-
starczanie informacji dotyczących faktoringu długów, Usługi w  za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Obrót towarami 
giełdowymi i  papierami wartościowymi, Udostępnianie papierów 
wartościowych, Emisja przenoszalnych papierów handlowych, Gwa-
rantowanie emisji papierów wartościowych, Udzielanie informacji 
dotyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych papie-
rów wartościowych, Doradztwo w  sprawach papierów wartościo-
wych, Usługi w  zakresie inwestycji w  papiery wartościowe, Usługi 
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwesto-
rów indywidualnych .

(111) 349442 (220) 2021 06 11 (210) 530116
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREWE FAKTORING
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoszary, niebieski, szary
(531) 26 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Ubezpieczanie ryzyka kredytowego-factoring, Fak-
toring, Agencje faktoringowe, Ściąganie należności i  faktoring, Do-
starczanie informacji dotyczących faktoringu długów, Usługi w  za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Obrót towarami 
giełdowymi i  papierami wartościowymi, Udostępnianie papierów 
wartościowych, Emisja przenoszalnych papierów handlowych, Gwa-
rantowanie emisji papierów wartościowych, Udzielanie informacji 
dotyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych papie-
rów wartościowych, Doradztwo w  sprawach papierów wartościo-
wych, Usługi w  zakresie inwestycji w  papiery wartościowe, Usługi 
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwesto-
rów indywidualnych .

(111) 349443 (220) 2021 06 11 (210) 530151
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA, 
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁKA wina

(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 11 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Wino, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz 
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineral-
nych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w  sklepach stacjonarnych 
i  w  Internecie skrzynek drewnianych na  wino, półek na  wino, pół-
ek-ekspozytorów butelek z  winem, kontenerów na  wino, pojemni-
ków drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, 
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, pod-
stawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemni-
ków do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków 
na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, 
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospo-
darstwa domowego, pierścieni na  serwetki, podajników do  serwe-
tek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy 
stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w  sklepach stacjonar-
nych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, prze-
tworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i  przetworów mięsnych, 
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów 
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na  bazie owoców, sa-
łatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw 
mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów 
nabiałowych, mleka, produktów na  bazie mleka, jogurtów, masła, 
serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, 
pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produk-
tów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukury-
dzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na  bazie kawy i  herbaty, 
czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, 
kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, 
sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, mio-
du, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców 
w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orze-
chów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów alkoholo-
wych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Eksport, 
import, promocja i  reklama skrzynek drewnianych na  wino, półek 
na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, 
pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków 
do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do kok-
tajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, 
pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, ko-
szyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ce-
ramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchen-
nych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników 
do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, 
zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama żywności i ar-
tykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, 
ekstraktów i  przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetwo-
rów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owo-
ców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, 
przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, 
syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów 
na  bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów 
mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produk-
tów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów 
zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, 
napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, ma-
jonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, na-
leśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomido-
rowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, 
cukierków, batoników, owoców w  czekoladzie, przypraw, warzyw 
i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji .

(111) 349444 (220) 2021 06 11 (210) 530154
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
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(732) ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA, 
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁKA WINA WĘGIER POLAK to bratanki
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 19 .07 .25, 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Wino, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz 
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów 
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineral-
nych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w  sklepach stacjonarnych 
i  w  Internecie skrzynek drewnianych na  wino, półek na  wino, pół-
ek-ekspozytorów butelek z  winem, kontenerów na  wino, pojemni-
ków drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, 
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, pod-
stawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemni-
ków do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków 
na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, 
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospo-
darstwa domowego, pierścieni na  serwetki, podajników do  serwe-
tek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy 
stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w  sklepach stacjonar-
nych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, prze-
tworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i  przetworów mięsnych, 
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów 
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na  bazie owoców, sa-
łatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw 
mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów 
nabiałowych, mleka, produktów na  bazie mleka, jogurtów, masła, 
serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, 
pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produk-
tów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukury-
dzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na  bazie kawy i  herbaty, 
czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, 
kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, 
sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, mio-
du, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców 
w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orze-
chów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów alkoholo-
wych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Eksport, 
import, promocja i  reklama skrzynek drewnianych na  wino, półek 
na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, 
pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków 
do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do kok-
tajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, 
pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, ko-
szyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ce-
ramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchen-
nych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników 
do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, 
zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama żywności i ar-
tykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, 
ekstraktów i  przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetwo-
rów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owo-
ców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, 
przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, 
syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów 
na  bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów 
mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produk-
tów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów 
zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, 
napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, ma-
jonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, na-
leśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomido-
rowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, 

cukierków, batoników, owoców w  czekoladzie, przypraw, warzyw 
i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji .

(111) 349445 (220) 2021 06 23 (210) 530654
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) FILIP ANNA, Konopnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPICHLERZ BLIŹNIACZY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów pamiątkarskich i spożyw-
czych, 43 Restauracje, Kawiarnie, Bary, Usługi cateringowe, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu na  bankiety, konferencje, uroczysto-
ści towarzyskie na  specjalne okazje, Domy noclegowe, Pensjonaty, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Organizowanie i  udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów .

(111) 349446 (220) 2021 06 23 (210) 530655
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) FILIP ANNA, Konopnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY Spichlerz Bliźniaczy KAZIMIERZ DOLNY
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 05 .07 .02, 14 .05 .02, 14 .05 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów pamiątkarskich i spożyw-
czych, 43 Restauracje, Kawiarnie, Bary, Usługi cateringowe, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu na  bankiety, konferencje, uroczysto-
ści towarzyskie na  specjalne okazje, Domy noclegowe, Pensjonaty, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Organizowanie i  udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów .

(111) 349447 (220) 2021 06 28 (210) 530820
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER
(540)

(591) ciemnoniebieski, ciemnozielony, czarny, czerwony, 
jasnozielony, zielony, biały, szary
(531) 05 .07 .20, 05 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocentowe na-
poje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe .
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(111) 349448 (220) 2021 06 28 (210) 530821
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony, czerwony, 
jasnozielony, szary, zielony, czarny
(531) 05 .07 .12, 05 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocentowe na-
poje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe .

(111) 349449 (220) 2021 06 28 (210) 530822
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, pomarańczowy, szary, 
żółty, czarny
(531) 05 .07 .14, 05 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocentowe na-
poje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe .

(111) 349450 (220) 2021 06 25 (210) 530868
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletrosan
(540)

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

(510), (511) 1 Nawozy mineralne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa .

(111) 349451 (220) 2021 08 26 (210) 533177
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) WEROŃSKA MAŁGORZATA, Czeladź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cuda Wianki
(540)

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .14, 26 .02 .01, 26 .02 .14, 02 .03 .08, 02 .03 .23, 
02 .05 .23, 10 .03 .01, 10 .03 .04
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  dekoracjami wiszącymi [ozdobami], Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  dekoracjami wiszącymi [ozdobami], Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  dekoracjami ściennymi (nie-
tekstylnymi), Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami 
ściennymi (nietekstylnymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  statuetkami, figurkami, dziełami sztuki, ozdobami i  dekoracjami 
wykonanymi z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two-
rzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  statu-
etkami, figurkami, dziełami sztuki, ozdobami i  dekoracjami wyko-
nanymi z  takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  fotografiami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  fotografiami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obrazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lampami stojącymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  lampami stojącymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  lampami wiszącymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lampami wiszącymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bielizną pościelową i kocami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bielizną pościelową i kocami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poszewkami 
na  poduszki, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  poszewkami 
na  poduszki, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  poszewka-
mi na  kołdry, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  poszewkami 
na kołdry .

(111) 349452 (220) 2021 08 31 (210) 533358
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aura
(510), (511) 36 Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i  ma-
jątku, Wycena nieruchomości, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, 
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Przygotowywanie terenu pod budowę, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych .

(111) 349453 (220) 2021 08 31 (210) 533360
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aura Development
(510), (511) 36 Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i  ma-
jątku, Wycena nieruchomości, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, 
Przygotowywanie terenu pod budowę, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych .

(111) 349454 (220) 2021 08 06 (210) 532448
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻAPPSTORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie w  zakresie obsługiwania sklepów, 
Oprogramowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu 
sklepem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramo-
wanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone 
w  ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, 
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syn-
tetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczają-
ce drewno, koloranty, barwniki, tusze do  drukowania, znakowania 
i  rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci 
folii i  proszku do  użytku w  malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu 
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i po-
lerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mie-
szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, paliwa (również 
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 
energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautoma-
tyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale 
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budow-
lanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nie-
elektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalo-
we, pojemniki metalowe do  przechowywania lub transportu, kasy 
pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 

statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemni-
ki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
pompy, kompresory i  dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory 
elektryczności, urządzenia do  przenoszenia i  transportu, maszyny 
i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryj-
nych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silni-
ki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
dzie ręcznym), sztućce, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do  golenia), ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, 
sztućce i  przybory do  przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badaw-
cze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, au-
diowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testu-
jące, kontrolne, do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, re-
produkcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste 
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski 
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływa-
nia podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i  fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i  demagnetyzery, urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagają-
ce przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ar-
tykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, aparaty i  instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących to-
warów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodze-
nia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do trans-
portu gazów spalinowych, urządzenia do  opalania się, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowa-
nia, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego 
i  domowego, instalacje do  obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
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nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, 
pojazdy i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się 
na  lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 
broń palna, amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, sztuczne 
ognie, metale szlachetne, ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do  nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do  nut 
i  stojaki do  instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach 
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: 
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły 
piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do  druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz 
artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, 
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty 
papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompu-
terowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następu-
jących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i  imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma-
teriały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki 
i  przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i  wypełnienia, 
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skó-
ry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do  przenoszenia, parasolki i  parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
kijki marszowe i  trekkingowe, materiały niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i  marmur, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punk-
tów sprzedaży, następujących towarów: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do  przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka mor-
ska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
kosze niemetalowe, beczki i  beczułki niemetalowe, trumny i  urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemni-
ków niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, maneki-
ny, manekiny krawiecki, drabiny i  ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne i  zastawa stołowa z  wyjątkiem widelców, noży 
i  łyżek, grzebienie i  gąbki, pędzle (z  wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z  wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statu-
etki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, 
przybory kosmetyczne i  toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plande-
ki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 

do  transportu i  przechowywania materiałów luzem, materiały 
na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, 
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały 
włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tek-
stylia i  imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i  pościelowa, zasłony 
z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki do  odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do  włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, zawieszki (nie  biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i  szpilki entomologiczne, 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do  pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia 
ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wy-
posażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowa-
nych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty 
nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin 
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owa-
dy i  larwy, naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna i  namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przy-
prawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i  inne 
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny 
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, tytoń i  substytuty tytoniu, papierosy i  cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory 
dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Pomoc 
w  komercjalizacji produktu w  ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wyda-
wanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i  bankowe, Przelewy i  transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do  treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Dzia-
łalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicz-
nych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, 
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Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojalno-
ściowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnia-
nie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, Licencjonowanie własności intelektualnej .

(111) 349455 (220) 2021 08 07 (210) 532478
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) TEXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracownia 1113
(540)

(591) szary, czarny
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości i  majątku, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Wycena finansowa majątku osobistego i nieru-
chomości .

(111) 349456 (220) 2021 08 10 (210) 532560
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) SZKLARCZYK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC GIRLS CODE
(540)

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Torby na  odzież sportową, Plecaki [małe], Plecaki 
sportowe, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, 
Sportowe torby, Torby sportowe, 21 Butelki shakery sprzedawane 
puste, 24 Ręczniki, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Ręczniki wykona-
ne z  materiałów tekstylnych, 25 Legginsy, Staniki sportowe, Stroje 
sportowe, Odzież sportowa, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy 
dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kap-
turem, Spodenki, Skarpety sportowe, Skarpety do kostek, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki sportowe, 
Komplety sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki 

sportowe, Podkoszulki sportowe, Skarpetki sportowe, Spodnie spor-
towe, Szorty sportowe, Topy sportowe do  rozgrzewki, Spódniczki 
do gry w tenisa, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły spor-
towe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych .

(111) 349457 (220) 2021 08 16 (210) 532735
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) KLIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klir GET A FRESH BREATH
(540)

(591) niebieski
(531) 05 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 6 Kanały wentylacyjne z  metalu do  budynków, Kratki 
wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, Metalowe kanały 
wentylacyjne, Metalowe kratki wentylacyjne do budynków, Metalo-
we osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC, Metalowe, 
dachowe otwory wentylacyjne, Przewody klimatyzacyjne metalowe, 
Przewody metalowe do  instalacji klimatyzacyjnych, Przewody me-
talowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wen-
tylacyjne z metalu, 7 Kondensatory z wentylatorem odśrodkowym, 
Kondensatory z  wentylatorem osiowym, Sprężarki do  klimatyzato-
rów powietrza, Sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, Ssące wen-
tylatory wyciągowe, Wentylatory będące częściami maszyn, 11 Agre-
gaty klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne [do  celów przemysłowych], Centralne in-
stalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne urządzenia 
klimatyzacyjne, Czyste komory [instalacje sanitarne], Dmuchawy 
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Domowe instalacje klimaty-
zacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne grzejniki 
wentylatorowe, Elektryczne instalacje sanitarne, Elektryczne klima-
tyzatory, Elektryczne wentylatory bezłopatkowe, Elektryczne wen-
tylatory chłodzące, Elektryczne wentylatory okienne, Filtry do  kli-
matyzacji, Filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, Filtry do użycia 
z  urządzeniami do  celów sanitarnych, Filtry do  użycia z  urządze-
niami do  wentylacji, Filtry do  użytku z  urządzeniami do  klimatyza-
cji, Filtry elektryczne do  klimatyzacji, Filtry powietrza do  urządzeń 
klimatyzacyjnych, Grzejniki [do  przemysłowych celów klimatyza-
cyjnych], Grzejniki wentylatorowe, Induktory powietrza [klimatyza-
tory], Induktory powietrza [wentylacja], Instalacja klimatyzacyjna 
do pojazdów, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje do wenty-
lacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i  oczyszczania powietrza, Instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia wenty-
lacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, Instalacje klimatyzacyjne do celów 
przemysłowych, Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Instala-
cje klimatyzacyjne do  użytku komercyjnego, Instalacje łazienkowe 
do  celów sanitarnych, Instalacje sanitarne, Instalacje sanitarne i  ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje sanitarne 
przenośne, Instalacje wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne [klimaty-
zacja] do pojazdów, Instalacje wentylacyjne do kuchni, Kanały dymo-
we z wentylatorami, Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych 
do  przetwarzania danych, Klimatyzacja do  użytku w  transporcie, 
Klimatyzacja w pojazdach (Instalacje do-), Klimatyzatory, Klimatyza-
tory montowane przy oknach [do  celów przemysłowych], Klimaty-
zatory pokojowe, Kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów 
wyciągowych, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne 
[do  celów przemysłowych], Okapy do  urządzeń klimatyzacyjnych, 
Okapy do urządzeń wentylacyjnych, Okapy wentylacyjne do kuche-
nek, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Okienne urządzenia 
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do klimatyzacji, Osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, 
Panele klimatyzacyjne do  użytku w  chłodniach [pomieszczeniach 
chłodzących], Parowniki do  klimatyzatorów, Piece rekuperacyjne 
gazowe, Pojazdy (Instalacja klimatyzacyjna-), Pokrycia do wentylacji 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Połączone urządzenia grzewcze 
i klimatyzacyjne, Przemysłowe urządzenia wentylacyjne, Przenośne 
klimatyzatory, Przenośne urządzenia do  klimatyzacji, Przenośne 
wentylatory elektryczne, Rekuperatory do  wstępnego ogrzewania 
powietrza do  spalania w  systemach grzewczych z  wykorzystaniem 
gorących gazów spalinowych, Rozpraszacze ciepła do  urządzeń 
do  wentylacji, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Rury 
do  kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, 
Rury ściekowe do  instalacji sanitarnych, Rury wodociągowe do  in-
stalacji sanitarnych, Sanitarna armatura spustowa do  rurociągów 
ściekowych, Sanitarne wyposażenie wodociągowe, Systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC do pojazdów 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Terminale wentylacyjne, Tu-
leje będące częściami instalacji sanitarnych, Urządzenia do celów sa-
nitarnych, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wen-
tylacji, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne 
do celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, 
Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządze-
nia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyj-
ne do użytku w pojazdach, Urządzenia klimatyzacyjne montowane 
w  oknach, Urządzenia nawilżające do  użytku wraz z  urządzeniami 
klimatyzacyjnymi, Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia wentylacyj-
ne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia wentylacyjne zasilane 
energią słoneczną, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Wentylatory chłodzące wewnętrzne do  komputerów, Wentylatory 
dachowe, Wentylatory do  klimatyzacji, Wentylatory do  kominów, 
Wentylatory do procesorów głównych [CPU], Wentylatory do syste-
mów wentylacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wenty-
latory do urządzeń wyciągowych dymów, Wentylatory do urządzeń 
wyciągowych gazów, Wentylatory do użytku domowego, Wentyla-
tory do  użytku handlowego, Wentylatory do  użytku przemysłowe-
go, Wentylatory do  wymienników ciepła, Wentylatory elektryczne, 
Wentylatory elektryczne [do użytku domowego], Wentylatory elek-
tryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, 
Wyciągi [wentylacja], Wentylatory elektryczne będące elementami 
domowych instalacji wentylacyjnych, Przenośne urządzenia do wen-
tylacji, Wentylatory elektryczne do użytku osobistego, Wentylatory 
eoliczne, Wentylatory osiowe, Wentylatory osiowe do  klimatyzacji, 
Wentylatory pokojowe, Wentylatory pożarowe do usuwania gazów, 
Wentylatory pożarowe do usuwania oparów, Wentylatory pożarowe 
do usuwania wyziewów, Wentylatory pożarowe oddymiające, Wen-
tylatory radialne, Wentylatory ssące, Wentylatory stołowe, Wentyla-
tory stosowane w klimatyzatorach, Wentylatory sufitowe, Wentyla-
tory turbinowe [aparatura do  wentylacji], Wentylatory wyciągowe, 
Wentylatory wywiewne, Wentylatory z  silnikiem do  klimatyzacji, 
Wentylatory ze sprężonym powietrzem, Wirniki [części instalacji kli-
matyzacyjnych], Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Wycią-
gi wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne do  laboratoriów, Wyciągi 
wentylacyjne do  zamrażarek, Wyciągi wentylacyjne dymu, Zawo-
ry do  klimatyzatorów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instalacjami sanitarnymi, 42 Usługi projektowania dotyczące insta-
lowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi .

(111) 349458 (220) 2021 08 20 (210) 532919
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) JANCZURA ROBERT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECTLIFT
(540)

(591) biały, czarny, szary, różowy
(531) 05 .05 .16, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakresie lecze-
nia skóry, Chirurgia plastyczna, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i  plastycznej, Usługi klinik medycyny estetycznej, Konsultacje me-
dyczne z dziedziny medycyny estetycznej i profilaktyki starzenia się 
skóry, Usługi i zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej, Usługi ko-
smetyki i kosmetologii .

(111) 349459 (220) 2021 07 29 (210) 532149
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 23
(732) JUKHNOVICH MARGARITA MARGARI BEAUTY, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARGARI BEAUTY
(540)

(591) brązowy
(531) 29 .01 .07, 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży za  pośrednictwem sieci Internet 
w związku ze szkoleniami dotyczącymi masażu, książkami i materia-
łami dydaktycznymi, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 Szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, Prowadzenie warsztatów (szkolenia), Zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, 44 Usługi salonów kosmetycznych, 
Usługi salonów piękności, Usługi gabinetów odnowy biologicznej, 
Usługi medyczne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne na twarz, ciało, włosy, Zabiegi terapeutyczne na twarz 
i ciało, Usługi masażu, Aromaterapia, Manicure, Depilacja, Usługi wi-
zażu, Usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-re-
habilitacyjnych .

(111) 349460 (220) 2021 08 06 (210) 532446
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻAPPKA STORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie w  zakresie obsługiwania sklepów, 
Oprogramowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu 
sklepem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramo-
wanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone 
w  ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, 
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syn-
tetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lu-
towania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, 
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczają-
ce drewno, koloranty, barwniki, tusze do  drukowania, znakowania 
i  rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci 
folii i  proszku do  użytku w  malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu 
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i po-
lerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mie-
szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, paliwa (również 
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 
energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
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dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautoma-
tyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale 
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budow-
lanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nie-
elektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalo-
we, pojemniki metalowe do  przechowywania lub transportu, kasy 
pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemni-
ki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
pompy, kompresory i  dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory 
elektryczności, urządzenia do  przenoszenia i  transportu, maszyny 
i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryj-
nych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silni-
ki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napę-
dzie ręcznym), sztućce, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do  golenia), ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, 
sztućce i  przybory do  przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badaw-
cze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, au-
diowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testu-
jące, kontrolne, do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, re-
produkcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste 
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski 
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływa-
nia podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i  fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i  demagnetyzery, urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagają-
ce przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ar-
tykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, aparaty i  instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 

odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących to-
warów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodze-
nia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do trans-
portu gazów spalinowych, urządzenia do  opalania się, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowa-
nia, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego 
i  domowego, instalacje do  obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządze-
nia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, 
pojazdy i  środki transportu, urządzenia służące do  poruszania się 
na  lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 
broń palna, amunicja i  pociski, materiały wybuchowe, sztuczne 
ognie, metale szlachetne, ich  stopy, wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do  nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do  nut 
i  stojaki do  instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach 
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: 
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły 
piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do  druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz 
artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku domowego, 
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty 
papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompu-
terowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następu-
jących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i  imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma-
teriały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki 
i  przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i  wypełnienia, 
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skó-
ry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do  przenoszenia, parasolki i  parasole, laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
kijki marszowe i  trekkingowe, materiały niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i  marmur, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punk-
tów sprzedaży, następujących towarów: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do  przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka mor-
ska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
kosze niemetalowe, beczki i  beczułki niemetalowe, trumny i  urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemni-
ków niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, maneki-
ny, manekiny krawiecki, drabiny i  ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, 



56 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13/2022

przybory kuchenne i  zastawa stołowa z  wyjątkiem widelców, noży 
i  łyżek, grzebienie i  gąbki, pędzle (z  wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z  wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statu-
etki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, 
przybory kosmetyczne i  toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plande-
ki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do  transportu i  przechowywania materiałów luzem, materiały 
na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, 
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały 
włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tek-
stylia i  imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i  pościelowa, zasłony 
z  materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
ozdoby do  włosów, sztuczne włosy, dodatki do  odzieży, artykuły 
do  szycia i  ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do  włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, sztuczne owoce, warzywa i  kwiaty, zawieszki (nie  biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i  szpilki entomologiczne, 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do  pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia 
ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wy-
posażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowa-
nych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty 
nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin 
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owa-
dy i  larwy, naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna i  namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przy-
prawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i  inne 
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w  tym świadczone w  ramach zautomatyzowanych 
punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny 
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, or-
ganizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owo-
cowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, tytoń i  substytuty tytoniu, papierosy i  cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory 
dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Pomoc 
w  komercjalizacji produktu w  ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 

przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wyda-
wanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i  bankowe, Przelewy i  transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do  treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Dzia-
łalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicz-
nych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, 
Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do  wspierania franczyzobiorców w  zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojalno-
ściowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnia-
nie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, Licencjonowanie własności intelektualnej .

(111) 349461 (220) 2021 08 02 (210) 532243
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vision Express Trendy
(540)

(591) żółty, szary, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .04
(510), (511) 9 Artykuły do wyrobu okularów, Etui na okulary, Łańcusz-
ki do  okularów, Oprawki do  okularów, Szkła do  okularów, Sznurki 
do okularów, Okulary [optyka], Okulary przeciwsłoneczne, Optyczne 
(soczewki), Szkła optyczne [optyka], Wyroby optyczne, Aparatura 
i  instrumenty optyczne, Urządzenie i przyrządy do badania kontra-
stowego siatkówki i naczyniówki oka, Skanery optyczne, Optyczne 
artykuły, Optyczne elementy pomiarowe, Optyczne urządzenia po-
miarowe, Laboratoryjna aparatura optyczna, Laboratoryjne urzą-
dzenia optyczne, Aparatura optyczna na  podczerwień, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Urządzenia testujące do sprawdzania urządzeń 
optycznych, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i  symulatory, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
do obrazowania, Urządzenia i przyrządy naukowe, Przyrządy pomia-
rowe z cyfrowym odczytem, Czujniki do przyrządów pomiarowych, 
Urządzenia i  przyrządy laboratoryjne, Przyrządy miernicze, do  wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia i przy-
rządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia 
jonowego, Kamery do  szybkiego skanowania, Cyfrowe urządzenia 
pomiarowe, Cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, 
Kamery cyfrowe zaopatrzone w  filtry, 44 Usługi optyczne, Badania 
optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania 
wzroku [zakłady optyczne], Obrazowanie optyczne do użytku w dia-
gnostyce medycznej .
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(111) 349462 (220) 2021 07 28 (210) 532050
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) VISLA-1913 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kantor 1913
(540)

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 36 Usługi z zakresu wymiany walut, Usługi z zakresu wy-
miany walut on-line .

(111) 349463 (220) 2021 08 08 (210) 532480
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) PYTLIK AGNIESZKA, Strumiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) koala przedszkole niepubliczne
(540)

(591) zielony, niebieski, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, 
czarny
(531) 03 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 349464 (220) 2021 08 10 (210) 532531
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) Tee Turtle, LLC, Hazelwood (US)
(540) (znak słowny)
(540) DINOKALIPSA
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 349465 (220) 2021 08 11 (210) 532564
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 13
(732) GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA 
W BOGATYNI, Bogatynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „Geesik” AD 1946 CUKIERNIA PIEKARNIA DZIAŁOSZYN
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 05 .07 .02, 08 .01 .10, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Chrupiące pieczywo .

(111) 349466 (220) 2021 08 11 (210) 532596
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) MYSERA MONIKA, Sierpc (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ART OF LIPS
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i re-
klamowe, Usługi reklamowe i  marketingowe, Usługi reklamowe 
i  marketingowe świadczone za  pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe i  marketingowe online, Usługi reklamowe 
i  promocyjne, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprzeda-
ży, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
w  szczególności w  zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w  zakresie promocji, Usługi w  zakresie 
reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie tworzenia marki 
(reklama i  promocja), Usługi w  zakresie tworzenia marki, Wsparcie 
w  dziedzinie promocji biznesu, Promocja towarów i  usług poprzez 
sponsorowanie, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja 
sprzedaży, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z  edukacją 
i  szkoleniami), Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Orga-
nizowanie i  prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie pokazów w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań bizneso-
wych, Organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
41 Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Doradztwo zawodowe i  coaching, Nauczanie i  szkolenia, Szkolenia 
i  nauczanie w  dziedzinie medycyny, Organizowanie i  prowadze-
nie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Usługi doradcze w  zakresie szkoleń, Usługi 
edukacyjne w  zakresie szkoleń biznesowych, Usługi szkoleniowe 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych .

(111) 349467 (220) 2021 08 13 (210) 532688
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) JOYLAND FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORTHSTAR
(540)

(531) 01 .01 .02, 01 .01 .15, 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przy-
jęcia i  sztuczne choinki, Ozdoby choinkowe, Dzwonki na  choinkę, 
Łańcuchy do  dekoracji choinek, 35 Usługi sprzedaży towarów: de-
koracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia i  sztuczne 
choinki, ozdoby choinkowe, dzwonki na choinkę, łańcuchy do deko-
racji choinek, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż powierzchni rekla-
mowej, również w  internecie, Badania poziomu obsługi klientów, 
Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów/
usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające na pośrednicze-
niu pomiędzy kupującym i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kon-
traktów handlowych, Usługi w zakresie promowania towarów i usług 
osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franchisingowymi, Usługi w zakresie organizacji 
promocji sprzedaży, Usługi agencji eksportowo-importowych .

(111) 349468 (220) 2021 08 14 (210) 532700
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
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(732) DOBROWOLSKI KRZYSZTOF LEAN JEST DLA LUDZI, Brzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lean jest dla ludzi Krzysztof Dobrowolski
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
16 Książki, Czasopisma [periodyki], Podręczniki, Poradniki [podręcz-
niki], Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Materiały szko-
leniowe i  instruktażowe, 41 Nauczanie i  szkolenia, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji eduka-
cyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych .

(111) 349469 (220) 2021 08 14 (210) 532701
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) DOBROWOLSKI KRZYSZTOF LEAN JEST DLA LUDZI, Brzeg (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 02 .09 .01, 15 .07 .01, 24 .17 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
16 Książki, Czasopisma [periodyki], Podręczniki, Poradniki [podręcz-
niki], Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Materiały szko-
leniowe i  instruktażowe, 41 Nauczanie i  szkolenia, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji eduka-
cyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych .

(111) 349470 (220) 2021 08 20 (210) 532955
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK MILIONA ŚWIATEŁ
(540)

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Elektryczne części przyłączeniowe, komputery, kable 
elektryczne, zdalne sterowniki, przekaźniki, przełączniki elektrycz-
ne, transformatory elektryczne, 35 Usługi w zakresie: zgromadzenia 

na  rzecz osób trzecich towarów takich jak urządzenia elektryczne, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, ozdoby choinkowe, urządzenia 
iluminacyjne, elementy dekoracyjne i ofert usług z nimi związanych 
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, Or-
ganizowania wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, doradztwo i zarządzanie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Projektowania i tworzenia prezentacji w celach reklamo-
wych, Dekorowania wystaw sklepowych, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowanie 
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, Orga-
nizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, Usługi 
klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 Usługi w zakresie: pro-
jektowania dekoracji wnętrz, Projektowania dekoracji wolnych prze-
strzeni, w tym dróg, ulic, placów i parków, obiektów architektonicz-
nych, Projektowania instalacji elektrycznych, Projektowania instalacji 
oświetleniowych, Badań technicznych instalacji oświetleniowych, 
technicznego doradztwa w  zakresie instalacji elektrycznych, tech-
nicznego doradztwa w zakresie instalacji oświetleniowych, technicz-
ne doradztwo w zakresie oświetlenia, doradztwo w zakresie dekora-
cji wnętrz i wolnych przestrzeni .

(111) 349471 (220) 2021 02 04 (210) 524119
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) PODSZTANGA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODSZTANGA .PL
(540)

(531) 02 .01 .08, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .11
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych w tym: druków, 
e-booków, kalendarzy prospektów, podręczników ulotek, szalików 
koszulek, breloków, proporczyków i czapeczek, Prowadzenie punk-
tów sprzedaży detalicznej hurtowej, za  pośrednictwem Internetu 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego oraz odżywek 
i suplementów diety dla sportowców, towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, 
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
flagi, galanteria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, 
znaczki z  logo, 41 Usługi w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności szkoleniowej, w tym kursów, odczytów, dyskusji, semi-
nariów, sympozjów, wystaw edukacyjnych, organizowanie obozów 
sportowych, zawodów sportowych, pokazów, inicjowanie i  organi-
zowanie imprez sportowych i edukacyjnych, wynajmowanie stadio-
nów, wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie wszelkiego 
typu imprez sportowych i zawodów, oraz seminariów tematycznych 
sportowo rekreacyjnych, organizowanie masowych imprez rozryw-
kowych, wypożyczanie rekwizytów i sprzętu sportowego .

(111) 349472 (220) 2021 02 04 (210) 524120
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) PODSZTANGA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODSZTANGA
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych w tym: druków, 
e-booków, kalendarzy prospektów, podręczników ulotek, szalików, 
koszulek, breloków, proporczyków i czapeczek, Prowadzenie punk-
tów sprzedaży detalicznej, hurtowej, za  pośrednictwem Internetu 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego oraz odżywek 
i suplementów diety dla sportowców, towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, 
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bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
flagi, galanteria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, 
znaczki z  logo, 41 Usługi w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności szkoleniowej, w tym kursów, odczytów, dyskusji, semi-
nariów, sympozjów, wystaw edukacyjnych, organizowanie obozów 
sportowych, zawodów sportowych, pokazów, inicjowanie i  organi-
zowanie imprez sportowych i edukacyjnych, wynajmowanie stadio-
nów, wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie wszelkiego 
typu imprez sportowych i zawodów, oraz seminariów tematycznych 
sportowo rekreacyjnych, organizowanie masowych imprez rozryw-
kowych, wypożyczanie rekwizytów i sprzętu sportowego .

(111) 349473 (220) 2021 07 21 (210) 531873
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Raj
(540)

(591) jasnozielony, czerwony, biały
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 09 .01 .07
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwowane, Mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, Ga-
laretki, dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko i  produkty mleczne, Żywność 
dietetyczna Nie do celów leczniczych zawarta w tej klasie, 30 Kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i pro-
dukty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, 
miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztar-
da, Ocet, Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Żywność dietetyczna 
na  bazie mąki zawarta w  tej klasie, 31 Nasiona i  ziarna naturalne, 
Świeże owoce i warzywa .

(111) 349474 (220) 2021 02 07 (210) 524319
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) LEAN ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZARZĄDZANIE NIEPEWNOŚCIĄ
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie: organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzania, doboru kadr, Doradztwo 
gospodarcze, handlowe, Ekspertyzy, opinie, raporty w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, zarządzania w  tym kadrowego, doboru per-
sonelu, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej 
przedsiębiorstw, Informacja o  działalności gospodarczej, kadrach, 
rynku pracy i wynagrodzeń, Działalność związana z rekrutacją, selek-
cją i udostępnianiem pracowników, Dobór personelu w tym za po-
mocą metod psychotechnicznych, Ocena kompetencji zawodowych, 
Monitorowanie rynku pracy oraz wynagrodzeń, Badanie postaw 
i  opinii pracowników, Audyt personalny i  ekonomiczny, Reklama, 
Reprezentowanie interesów osób trzecich, Pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej oraz związanej z  rynkiem kadr i wyna-
grodzeń do baz danych, Kompilacje informacji o działalności gospo-
darczej oraz związanej z tynkiem kadr i wynagrodzeń do baz danych 
w  komputerowych bazach danych, Wypożyczanie maszyn i  urzą-
dzeń dla biur, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Wycena działalności handlowej oraz przedsiębiorstw i  stanowisk 
pracy, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama prasowa, tele-
wizyjna, radiowa i internetowa, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, Badania rynku i  sondaże 
opinii publicznej, Powielanie dokumentów, Zarządzanie projektami 
w  dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych, Usługi mar-
ketingowe i  promocyjne, Usługi wsparcia i  konsultacji w  zakresie 
zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych i aplikacja-
mi, Wprowadzanie na  rynek nowych produktów, Usługi w  zakresie 
tworzenia marki, Wycena znaków towarowych, Wycena działalności 
gospodarczej, usługi w  zakresie optymalizacji, standaryzacji i  au-
tomatyzacji procesów biznesowych, Usługi w  zakresie: audytów fi-

nansowych, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów stałych firmy, 
audytów śledczych (wykrywanie oraz przeciwdziałanie nadużyciom 
w  firmach), audytów identyfikujących i  analizujących procesy biz-
nesowe oraz wskazujących potencjalne rozwiązania systemowe, 
audytów bezpieczeństwa informacji, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług wydawanie 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, 38 
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem ter-
minali komputerowych i sieci internetowej, Ogłoszenia elektronicz-
ne, Połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, Usługi telekonferencji, Wypożyczanie aparatów 
do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Usługi w zakresie przeka-
zu internetowego, Internetowy serwis informacyjny, 41 Kształcenie 
ustawiczne dorosłych, Wszelkie formy kształcenia, Organizowanie 
kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów, pra-
cowni specjalistycznych, Wydawanie książek i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznej on-line, 
Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Produkcja filmów, Or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Nagrywanie 
filmów, Pisanie scenariuszy, Wypożyczanie filmów w tym edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw i widowisk z dziedziny kultury lub edu-
kacji, Usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji .

(111) 349475 (220) 2021 06 04 (210) 529913
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) DPV LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DPV Logistic
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w  dziedzinie transportu i  do-
staw, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Admi-
nistracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Doradztwo w za-
rządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 39 Transport, 
Transport pasażerski, Transport ładunków, Usługi w zakresie transpor-
tu towarów, Wypożyczanie środków transportu, spedycja, Spedycja 
towarów, Spedycja ładunków, Organizowanie transportu, Czartero-
wanie transportu, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie transportu, 
Maklerstwo transportowe, Usługi transportowe, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Usługi agencji transportowej w zakresie organizowa-
nia transportu towarów, Magazynowanie ładunku przed transportem, 
Pakowanie artykułów do  transportu, Pakowanie towarów podczas 
transportu, Organizowanie transportu i podróży, Wynajem pojazdów 
transportowych na umowę, Skomputeryzowane planowanie związa-
ne z transportem, Usługi informacyjne związane z transportem, Usłu-
gi doradcze związane z  transportem, Usługi konsultacyjne związane 
z  transportem, Profesjonalne doradztwo w  zakresie transportu, Od-
biór, transport i  dostawa towarów, Organizowanie transportu drogą 
lądową, morską i powietrzną, Pośrednictwo w zakresie frachtu i trans-
portu, Transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, 
Magazynowanie ładunku przed transportem .

(111) 349476 (220) 2021 03 24 (210) 526619
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VALHALLA INDUSTRIES
(540)

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .05 .08, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 
26 .11 .01, 26 .11 .08
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(510), (511) 13 Broń [urządzenia], Hamulce wylotowe, Tłumiki do bro-
ni, Tłumiki do broni palnej .

(111) 349477 (220) 2021 09 07 (210) 533624
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) SZATKOWSKI ADAM, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26 .11 .02, 26 .01 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Udostępnianie online oprogramowania nie do pobra-
nia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 349478 (220) 2021 09 07 (210) 533623
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) SZATKOWSKI ADAM, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zalinkuj .pl
(540)

(591) biały, niebieski, fioletowy, różowy
(531) 26 .11 .02, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 42 Udostępnianie online oprogramowania nie do pobra-
nia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 349479 (220) 2021 09 07 (210) 533625
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BOŁA PIOTR, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFROLOKI
(540)

(531) 02 .03 .01, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 41 Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Nauka fry-
zjerstwa, Seminaria edukacyjne w  zakresie technik fryzjerskich, 44 
Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fry-
zjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn .

(111) 349480 (220) 2021 09 07 (210) 533626
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) EKOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kowalowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOTEX

(540)

(591) biały, żółty, niebieski
(531) 05 .05 .21, 26 .04 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 22 Włókna konopne, Włókna naturalne, Włókno lnu [nie-
przerobione] .

(111) 349481 (220) 2021 09 07 (210) 533627
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) GUTOWSKA RENATA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acai bar
(540)

(591) różowego, fioletowy, zielony, żółty, biały, czarny
(531) 26 .01 .04, 26 .13 .99, 05 .07 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .04 .15
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi mobilnych restauracji, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Snack-bary, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów 
kawowych .

(111) 349482 (220) 2021 09 07 (210) 533628
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) GUTOWSKA RENATA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acai BaR FOOD TRUCK
(540)

(591) fioletowy, biały, czarny
(531) 05 .03 .07, 11 .03 .06, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 18 .01 .14
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi mobilnych restauracji, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Snack-bary, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów 
kawowych .

(111) 349483 (220) 2021 09 07 (210) 533629
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
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(732) KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KONEKT
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 26 .04 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Kominy metalowe, Kominy stalowe, Metalowe końców-
ki kominowe, Kominowe trzony metalowe, Deflektory kominowe 
metalowe, Wykładziny kominowe metalowe, Metalowe okładziny 
kominowe, Nasady kominowe metalowe, Strażaki kominowe meta-
lowe, Metalowe bloki kominowe, Metalowe materiały budowlane, 
Ogrodzenia metalowe, Balustrady metalowe do  ogrodzeń, Metalo-
we łączniki do ogrodzeń, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Metalowe 
panele ogrodzeniowe, Bloczki metalowe, Bramy metalowe, Drobne 
wyroby metalowe, Skrzynki na  listy metalowe, 17 Materiały wypeł-
niające, Materiały uszczelniające, Wata do uszczelniania [szczeliwo], 
Materiały izolacyjne, Elastyczne rury do  celów izolacyjnych, Wata 
szklana do izolacji, Wełna mineralna, 19 Budowlane materiały nieme-
talowe, Belki niemetalowe, Beton, Betonowe elementy budowlane, 
Betonowe materiały budowlane, Bloczki fundamentowe niemetalo-
we, Bloczki drogowe niemetalowe, Budowlane płyty niemetalowe, 
Kostka brukowa niemetalowa, Świecąca kostka brukowa, Ochronne 
bariery drogowe niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane 
niemetalowe, Płyty ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty 
brukowe niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cemen-
towe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
Sztuczny kamień, Ogrodzenia niemetalowe, Pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, Pustaki betonowe, Cement budowlany, Betonowe 
płyty ogrodzeniowe, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Słupy 
betonowe, Kominy niemetalowe, Kominy i trzony kominowe nieme-
talowe, Niemetalowe elementy kominowe, Niemetalowe okładziny 
kominowe, Kominowe trzony niemetalowe, Kominowe przedłużacze 
niemetalowe, Kominowe nasady niemetalowe, Kominowe deflekto-
ry niemetalowe, Przewody kominowe niemetalowe do zastosowania 
w  budownictwie, Płoty z  materiałów niemetalowych, Parkany nie-
metalowe, 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem 
sieci Internet metalowych i niemetalowych materiałów i elementów 
budowlanych, bram, drzwi, ogrodzeń, systemów kominowych meta-
lowych i niemetalowych, ceramicznych systemów kominowych, 37 
Budownictwo, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa kominów, 
Montaż ogrodzeń, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usłu-
gi doradztwa budowlanego .

(111) 349484 (220) 2021 09 07 (210) 533630
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE ARCHEZJA, 
Skała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDER
(540)

(591) żółty, fioletowy, niebieski, czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 02 .05 .01, 21 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 28 Gry planszowe, 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia 
edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Edukacja, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Or-
ganizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 

i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] .

(111) 349485 (220) 2021 09 07 (210) 533655
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) SERAFIN WALDEMAR SERWISPOL SYSTEMY 
INFORMATYCZNE, Ratowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iRODZINA technologia wspiera rodzinę
(540)

(531) 26 .01 .14, 26 .01 .16, 26 .11 .22, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Automatyczne przetwarzanie danych medycznych, Au-
tomatyczne przetwarzanie danych, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
alarmy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: alarmy osobiste, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: alarmy dźwiękowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
instalacje alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: osobiste alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: alarmy dla nie-
mowląt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czujki do alarmów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
systemy alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: alarmy centralne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: alarmy antywłamaniowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pane-
le alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: systemy monitorowania alarmów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: nadajniki sygnalizacji 
alarmowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: nadajniki sygnałów alarmowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: odbiorniki sygnalizacji 
alarmowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia alarmowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: alarmy i  urządzenia 
ostrzegawcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: systemy automatyki domowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: oprogramowanie do auto-
matyki domowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do użytku 
medycznego], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia elektroniczne stosowane do lokalizowania za-
gubionych przedmiotów wykorzystujące system globalnego pozycjo-
nowania lub sieci do komunikacji komórkowej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia do lokalizacji 
pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia do  lokalizacji obiektów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 
i kartograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: elektroniczne urządzenia do  lokalizacji obiektów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia pomiarowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: czujniki, detektory i  instrumenty monitorujące, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
elektroniczne rejestratory tętna [do  użytku medycznego], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do  monitorowania tętna, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
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z następującymi produktami: elektroniczne przyrządy rejestrujące ci-
śnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne przyrzą-
dy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do  użytku medycznego], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
przyrządy kardiograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: elektroniczna aparatura monitorująca 
do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: alarmy, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z  następującymi produktami: alarmy osobiste, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: alarmy dźwiękowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: instalacje alar-
mowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: osobiste alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: alarmy dla nie-
mowląt, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
czujki do alarmów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: systemy alarmowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: alarmy centralne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: alarmy antywłamaniowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: panele alarmowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
systemy monitorowania alarmów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: nadajniki sygnalizacji alarmo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: nadajniki sygnałów alarmowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: odbiorniki sy-
gnalizacji alarmowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: elektryczne urządzenia alarmowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: systemy automatyki domowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: oprogramowanie do  automatyki domowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: elektronicz-
ne rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia elektroniczne stosowane do  lokalizowania zagubionych 
przedmiotów wykorzystujące system globalnego pozycjonowania lub 
sieci do komunikacji komórkowej, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: urządzenia do  lokalizacji po-
jazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia do  lokalizacji obiektów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierza-
nia celu i kartograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: elektroniczne urządzenia do  lokalizacji 
obiektów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż 
do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia mierzące, wykrywające, mo-
nitorujące i kontrolujące, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia pomiarowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: czujniki, 
detektory i  instrumenty monitorujące, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: elektroniczne rejestra-
tory tętna [do  użytku medycznego], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia do moni-
torowania tętna, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: elektroniczne przyrządy rejestrujące ci-
śnienie tętnicze krwi [do  użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: elektronicz-
ne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycz-
nego], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: przyrządy kardiograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: elektroniczna aparatura 
monitorująca do użytku medycznego, 42 Oprogramowanie kompute-
rowe (Instalacje-), Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-), 
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Badania nad oprogramowaniem komputerowym, 

Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do  uczenia maszynowego, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do  głębokich sieci 
neuronowych, Badania projektowe związane z  oprogramowaniem, 
Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące opro-
gramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębo-
kich sieci neuronalnych, Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie oprogramowania sterowników, Badania, 
opracowywanie, projektowanie i  ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie i opracowywanie systemów oprogramo-
wania sprzętowego, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Pro-
jektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  opracowywania 
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie i opra-
cowywanie technologii medycznej, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów nawigacyjnych, Projektowanie oprogramowania do urzą-
dzeń wbudowanych, Projektowanie oprogramowania do  przetwa-
rzania obrazów, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opraco-
wywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z tech-
nologią medyczną, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, Udostępnianie programów kom-
puterowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Usługi inży-
nieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych .

(111) 349486 (220) 2019 08 20 (210) 503636
(151) 2022 01 12 (441) 2019 12 09
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ 
KATALOGMARZEŃ .PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Napędzani marzeniami
(540)

(591) ciemnofioletowy, różowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 16 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 41 tworzenie [opracowywanie] podcastów .

(111) 349487 (220) 2021 03 11 (210) 525959
(151) 2022 01 12 (441) 2021 06 21
(732) ADAMAREK PATRYCJA FABRYKA GENTLEMENÓW, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabryka gentlemenów
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .01 .01, 02 .01 .23, 15 .07 .01, 15 .07 .04
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(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fry-
zjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi męskich salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskie-
go dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Wypożycza-
nie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich 
zakładach fryzjerskich .

(111) 349488 (220) 2021 04 01 (210) 526955
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESBUD
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i  naturalne środki 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty wi-
taminowe i mineralne, Leki dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne .

(111) 349489 (220) 2021 04 01 (210) 526956
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPIVENTA
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i  naturalne środki 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty wi-
taminowe i mineralne, Leki dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne .

(111) 349490 (220) 2021 04 23 (210) 527991
(151) 2022 01 10 (441) 2021 09 06
(732) PETROKAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PETROKAN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: paliwa sta-
łe, płynne i gazowe oraz produkty ropopochodne, wyroby chemicz-
ne i  ich  półprodukty, benzyna, oleje napędowe, oleje techniczne, 
smary, materiały oświetleniowe, parafina, przemysłowe tłuszcze oraz 
woski i  płyny, mieszaniny pochłaniające kurz, energia elektryczna, 
energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, energia elektryczna 
z biogazu i biometanu, biogaz, dystrybutory paliw dla stacji benzy-
nowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojaz-
dów lądowych, zbiorniki do magazynowania niemetalowe i niemu-
rowane, zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, zbiorniki z tworzyw 
sztucznych na paliwo inne niż części pojazdów, Sprzedaż artykułów 
przemysłowych i  motoryzacyjnych, samochodów, części i  akceso-
riów do  pojazdów mechanicznych, Usługi sklepów detalicznych 
zlokalizowanych na  terenie stacji paliw z  artykułami spożywczymi, 
napojami, artykułami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, mo-
toryzacyjnymi, papierniczymi, czasopismami, książkami, atlasami 
samochodowymi, wyrobami alkoholowymi, wyrobami farmaceu-
tycznymi i  medycznymi, kosmetykami i  artykułami toaletowymi, 
urządzeniami nawigacyjnymi, urządzeniami naprowadzającymi, 
urządzeniami lokalizacyjnymi, urządzeniami do  namierzania celu 
i kartograficznymi, urządzeniami technologii informacyjnej i audio-
wizualnymi, urządzeniami multimedialnymi i  fotograficznymi, Re-
klama, zarządzanie przedsiębiorstwami oraz sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakre-
sie franchisingu, Zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, 
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi 
w  zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w  celach handlo-
wych, promocyjnych i  reklamowych, Usługi w  zakresie dekoracji 
wystaw i witryn sklepowych, Usługi w zakresie informacji handlowej 
i informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób 
trzecich, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Re-
klama związana z  transportem i  dostawą, Doradztwo biznesowe 

w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi administrowania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie transportu i dostaw, Dostarczanie do-
kumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne] .

(111) 349491 (220) 2021 04 23 (210) 527993
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) PETROKAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PETROKAN W dążeniu do perfekcji
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: paliwa sta-
łe, płynne i gazowe oraz produkty ropopochodne, wyroby chemicz-
ne i  ich  półprodukty, benzyna, oleje napędowe, oleje techniczne, 
smary, materiały oświetleniowe, parafina, przemysłowe tłuszcze oraz 
woski i  płyny, mieszaniny pochłaniające kurz, energia elektryczna, 
energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, energia elektryczna 
z biogazu i biometanu, biogaz, dystrybutory paliw dla stacji benzy-
nowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojaz-
dów lądowych, zbiorniki do magazynowania niemetalowe i niemu-
rowane, zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, zbiorniki z tworzyw 
sztucznych na paliwo inne niż części pojazdów, Sprzedaż artykułów 
przemysłowych i  motoryzacyjnych, samochodów, części i  akceso-
riów do  pojazdów mechanicznych, Usługi sklepów detalicznych 
zlokalizowanych na  terenie stacji paliw z  artykułami spożywczymi, 
napojami, artykułami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, mo-
toryzacyjnymi, papierniczymi, czasopismami, książkami, atlasami 
samochodowymi, wyrobami alkoholowymi, wyrobami farmaceu-
tycznymi i  medycznymi, kosmetykami i  artykułami toaletowymi, 
urządzeniami nawigacyjnymi, urządzeniami naprowadzającymi, 
urządzeniami lokalizacyjnymi, urządzeniami do  namierzania celu 
i kartograficznymi, urządzeniami technologii informacyjnej i audio-
wizualnymi, urządzeniami multimedialnymi i fotograficznymi, Rekla-
ma, Zarządzanie przedsiębiorstwami oraz sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakre-
sie franchisingu, Zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, 
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi 
w  zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w  celach handlo-
wych, promocyjnych i  reklamowych, Usługi w  zakresie dekoracji 
wystaw i witryn sklepowych, Usługi w zakresie informacji handlowej 
i informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób 
trzecich, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Re-
klama związana z  transportem i  dostawą, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi administrowania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie transportu i dostaw, Dostarczanie do-
kumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne] .

(111) 349492 (220) 2021 05 25 (210) 529334
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 16
(732) GV-ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GV-ZONE
(510), (511) 12 Szyby tylne samochodowe, Drony, Klaksony samocho-
dowe, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do sa-
mochodów, Hamulce do  samochodów osobowych, Sygnalizatory 
skrętu w  pojazdach (kierunkowskazy), Zasłony [ekrany przeciwsło-
neczne] samochodowe, Zapalniczki samochodowe, Bagażniki samo-
chodowe na  narty, Siedzenia samochodowe, Samochodowe boksy 
dachowe, Kierunkowskazy do  pojazdów, Zderzaki samochodowe, 
Pojazdy do poruszania się po wodzie, Fotele samochodowe, Części 
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i  akcesoria do  pojazdów, Samochodowe foteliki dziecięce, Pojazdy 
i środki transportu, Zagłówki samochodowe, Uchwyty na zapasowe 
koła samochodowe, Zaciski hamulcowe do  pojazdów, Hamulce 
do pojazdów lądowych, Lądowe pojazdy i środki transportu, Hamul-
ce kół, Hamulce tarczowe, Samochodowe skrzynie biegów, Tarcze 
hamulcowe do pojazdów, Przednie szyby samochodowe, Łańcuchy 
samochodowe [jazda], Resory, sprężyny amortyzujące samochodo-
we, Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopa-
sowane], Kierunkowskazy do samochodów, Koła samochodowe, Ba-
gażniki samochodowe na  koło zapasowe, Samochodowe systemy 
alarmowe, Boksy dachowe [bagażniki samochodowe], Samochodo-
we alarmy antywłamaniowe, Poduszki na siedzenia samochodowe, 
Opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do-], Pojazdy elek-
tryczne, Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Samocho-
dowe bagażniki dachowe, Podwozia samochodowe, Ochraniacze 
na klamki samochodowe do zapobiegania zarysowaniom, Nadwozia 
samochodowe, Hamulce do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: lampki samocho-
dowe [do map], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: nadwozia samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
smary samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia samochodowe 
[ukształtowane lub dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: chłodnice oleju [części silników 
pojazdów], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filtry paliwa do silników pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: chłodnice oleju [części silników pojazdów], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: emalie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: zagłówki 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: samochodowe skrzynie biegów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: komputery do  nawigacji samochodowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
samochodowe odświeżacze powietrza, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: akumulatory 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: okładziny hamulcowe półprzetworzone, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: zapalniczki sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: filtry powietrza do silników samochodowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: myjnie 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: resory, sprężyny amortyzujące samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: alternatory do  pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: ochraniacze 
na  klamki samochodowe do  zapobiegania zarysowaniom, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: kierun-
kowskazy do  pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: samochodowe mieszanki 
do powłok antykorozyjnych podwozia, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: zagłówki samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: farby samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: 
ochraniacze na  klamki samochodowe do  zapobiegania zarysowa-
niom, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: kierunkowskazy do  samo-
chodów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: filtry olejowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: dywaniki i maty samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: radia samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane 

z następującymi produktami: telewizory samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zestawy hamulcowe do  pojazdów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: fotele samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: odkurza-
cze samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: nadwozia samochodowe, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: siedziska samochodowe 
dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  na-
stępującymi produktami: rury wydechowe do pojazdów lądowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
radia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z  następującymi produktami: samochodowe foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: wentylatory do  silników, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: samochodowe 
systemy alarmowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: samochodowe odtwarzacze multi-
medialne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapal-
niczki samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: samochodowe urządzenia stereofoniczne, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: samochodowe rury wydechowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: błotniki [części ma-
szyn], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: uchwyty samochodowe do  telefonów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: farby 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: chłodnice oleju [części silników pojaz-
dów], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: kierunkowskazy do samochodów, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
dywaniki i maty samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: pojazdy i  środki transportu, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: fotele samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: filtry paliwa do  silników 
pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z  następującymi produktami: anteny samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
części do  silników mechanicznych do  pojazdów lądowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
samochodowe urządzenia stereofoniczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: samochodowe rury wyde-
chowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: żurawie samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: kierunkowskazy do pojazdów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: odtwarzacze kasetowe 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: pojazdy i  środki transportu, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: mie-
szanka uszczelniająca do użytku samochodowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: uchwyty samochodowe do telefonów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: telefony samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: emalie samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: półprzetworzone materiały na okładzi-
ny hamulcowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: lakiery samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: ładowarki samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kierunkowskazy (Ża-
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rówki do-) w pojazdach, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z  następującymi produktami: telefony 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: oświetlenie i  reflektory 
oświetleniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: ładowarki samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: części i  akcesoria 
do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane 
lub dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: chłodnice oleju [części silników pojazdów], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: podwozia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: aku-
mulatory samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: okładziny hamulcowe pół-
przetworzone, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kierunkowskazy do samochodów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: zderzaki samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: klaksony samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: odtwarzacze kasetowe sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: rury wydechowe do pojazdów lądowych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: miski olejowe sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: myjnie samochodowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprzeda-
ży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: ładowarki samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: oleje samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cylindry 
do silników, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: wentylatory do sil-
ników, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: odtwarzacze kasetowe samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
samochodowe boksy dachowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: bagażniki 
samochodowe na  narty, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: bagażniki samochodowe 
na  koło zapasowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: myjnie samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: łańcuchy samo-
chodowe [jazda], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: odkurzacze samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: opony sa-
mochodowe [Środki antypoślizgowe do-], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: lampy sygnalizacyjne 
do tablicy rozdzielczej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: poduszki na  siedzenia samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
pojazdy do poruszania się po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: pojaz-
dy do poruszania się po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: anteny samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmon-
towanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórko-
wych bez użycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: samochodowe systemy 
alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsłonecz-
ne] samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: chłodnice oleju [części silników pojazdów], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: klaksony 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: hamulce do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: 
samochodowe mieszanki smarujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: alternatory 

do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: hamulce kół, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: mie-
szanka uszczelniająca do użytku samochodowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: okładziny 
hamulcowe półprzetworzone, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: cylindry do silników, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: radia samochodowe, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: części do silników mechanicznych 
do pojazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkow-
skazy), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: błotniki [części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe odtwarzacze 
kaset magnetofonowych, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: samochodowe boksy dachowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe wloty rozgałęzione, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: okładziny hamulcowe półprzetworzone, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: fotele samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: szyby tylne samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: 
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: nalepki 
na zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: filtry do silników, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: hamulce do  pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do-], Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: farby samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: lampy sygnaliza-
cyjne do  tablicy rozdzielczej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: półprzetworzone materiały na okładzi-
ny hamulcowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: cylindry do  silników, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pół-
przetworzone materiały na  okładziny hamulcowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
kierunkowskazy do  pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: samochodowe zestawy audio, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
wentylatory do  samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: rury wydechowe do  pojaz-
dów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: chłodnice do pojazdów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pojaz-
dy i środki transportu, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: poduszki na  siedzenia samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: samocho-
dowe wloty rozgałęzione, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe boksy dacho-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: samochodowe zestawy stereo, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: opony samochodowe [Środki an-
typoślizgowe do-], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: koła samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zestawy hamulcowe do po-
jazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: lakiery samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z  następującymi produktami: 
bagażniki samochodowe na  narty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsło-
neczne] samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: pojazdy elektryczne, Usługi sprzedaży deta-
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licznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: 
zestawy hamulcowe do  pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: odku-
rzacze samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: miski olejowe samochodo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: klocki hamulcowe do samochodów, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: samochodowe 
mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: filtry paliwa, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: woski samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe smary do  silników 
samochodowych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: pod-
nośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: opony samochodowe [Środki 
antypoślizgowe do-], Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: ochraniacze na klamki samochodowe do zapo-
biegania zarysowaniom, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: błotniki [części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: zde-
rzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: chłodnice do  silników, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: samochodowe 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: filtry olejowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: zapalniczki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: przednie szyby samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: 
tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: zegary sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: podnośniki samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
drony, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z  następującymi produktami: klocki hamulcowe do  samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
odkurzacze samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach 
(kierunkowskazy), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: szpachlówka do karoserii samochodowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: głośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: hamulce kół, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania za-
rysowaniom, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: samochodowe smary do silników samochodowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: bagażniki samochodowe na narty, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bagażniki samochodo-
we na koło zapasowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: filtry olejowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mem-
brany hamulcowe [półprodukty], Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: koła samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: samochodowe odtwarzacze kaset ma-
gnetofonowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: telefony samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z  następującymi produktami: pojazdy 
elektryczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe odświeżacze powietrza, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 

woski samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: kierunkowskazy (Ża-
rówki do-) w pojazdach, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: szyby tylne samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: samochodowe 
alarmy antywłamaniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: drony, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: samo-
chodowe odświeżacze powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: zegary samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: membrany hamulcowe [półprodukty], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: samochodowe bagaż-
niki dachowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: akumulatory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: 
samochodowe zestawy stereo, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: telewizory samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
głośniki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: reflektory sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: emalie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe odświeżacze 
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: filtry paliwa, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: nalepki na  zderzaki samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: chłod-
nice do silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: podwozia 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: akumulatory samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: alternatory do pojazdów lądowych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: hamulce kół, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: samochodowe 
rury wydechowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: smary samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: żurawie samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: klaksony samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: zderzaki samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: rękawiczki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: mieszanka uszczelniająca 
do  użytku samochodowego, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: zestawy hamulcowe do  pojazdów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: części i akcesoria do pojazdów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: hamulce tarczowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: szpachlówka do karoserii samochodowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: samochodowe 
foteliki dziecięce, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: hamulce do pojazdów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe wloty rozgałęzione, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: koła samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: hamulce 
do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z  następującymi produktami: samochodowe mieszanki do  po-
włok antykorozyjnych podwozia, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: lampki samochodowe [do  map], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
magnetowidy samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za  po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: pojazdy 
elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: filtry olejowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: hamulce do  pojazdów, Usługi sprzedaży 
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detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: fotele samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: membrany hamulcowe [półpro-
dukty], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: filtry powietrza do silników samocho-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lakiery samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: filtry powietrza 
do  silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: siedzenia samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: filtry do silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: dywaniki i  maty samo-
chodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  na-
stępującymi produktami: kierunkowskazy (Żarówki do-) w pojazdach, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: fil-
try do  silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: reflektory samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: hamulce 
do samochodów osobowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: filtry powietrza 
do silników, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cylindry do silników, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: uchwyty samochodowe do tele-
fonów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: podnośniki samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: poduszki 
na siedzenia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: lądowe pojazdy i  środki transportu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: fil-
try powietrza do silników samochodowych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: samochodowe boksy da-
chowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: komputery do nawigacji samochodowej, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: samochodowe odtwarzacze kaset magnetofonowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: wentylatory do  samochodów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: kierunkowskazy do samochodów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: samochodowe 
skrzynie biegów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: filtry powietrza do silników, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: samochodowe skrzynie biegów, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: samochodowe od-
świeżacze powietrza, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: okładziny hamulcowe półprzetworzone, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: anteny samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: boksy dachowe [bagażniki 
samochodowe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: paliwa samochodowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: wentylatory do  samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
samochodowe wloty rozgałęzione, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: filtry paliwa, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: woski sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: podnośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: samochodowe 
bagażniki dachowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: żurawie samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
samochodowe mieszanki smarujące, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: uchwyty na zapasowe 
koła samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zaciski hamulcowe do pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: oleje samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za  po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: samocho-
dowe urządzenia stereofoniczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: mieszanka uszczelniająca do  użytku 
samochodowego, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: samochodowe rury wy-

dechowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: koła samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zaciski hamulcowe do pojaz-
dów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: uchwyty na zapasowe koła samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: klocki 
hamulcowe do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zestawy na biurko lub zestawy samo-
chodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie te-
lefonów komórkowych bez użycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: halo-
geny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: zestawy hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: drony, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: nadwozia samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: zestawy 
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, 
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: samochodowe od-
twarzacze multimedialne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: resory, sprężyny amortyzujące samocho-
dowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: filtry powietrza do silników, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: hamulce do sa-
mochodów osobowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: bagażniki samochodowe na  narty, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: testo-
we lampy samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: myjnie samochodowe, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe rury wydechowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za  pomocą katalogów związane z  następującymi produktami: 
łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: filtry paliwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe wloty rozgałęzione, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
lądowe pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z  następującymi produktami: pojazdy do  poruszania 
się po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: dywaniki i  maty samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: hamulce do po-
jazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: samochodowe skrzynie biegów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
zegary samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: uchwyty na  zapasowe koła 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nadwozia samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: wentylatory 
do samochodów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: lądowe pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: hamulce 
kół, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: pół-
przetworzone materiały na okładziny hamulcowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: chłodnice do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: samochodowe smary 
do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: podnośniki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
lakiery samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: paliwa samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy na biur-
ko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożli-
wiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: hamulce do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: akumulatory samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
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produktami: pojazdy elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: reflektory samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: halo-
geny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: samochodowe mieszanki smarujące, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zderzaki 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: hamulce tarczowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sygnali-
zatory skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: 
wentylatory do silników, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: komputery do nawigacji samocho-
dowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe bloki cylindrów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: głośniki samo-
chodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  na-
stępującymi produktami: telewizory samochodowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: zaciski hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pojazdy i środki trans-
portu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: nalepki na zderzaki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: telefony samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: paliwa samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: siedzenia samochodowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: klocki 
hamulcowe do  samochodów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: bagażniki samochodowe na koło zapa-
sowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: lampki samochodowe [do  map], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: farby samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pojazdy elektryczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: nalepki na zderzaki samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: szpachlówka do karoserii samochodo-
wej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: anteny samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe odtwarzacze multime-
dialne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: filtry paliwa do silników pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: hamulce tarczowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ha-
mulce do  samochodów osobowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: zegary samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: klaksony samochodowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
lakiery samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: części do  silników mecha-
nicznych do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: dywaniki 
i  maty samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: mieszanka uszczelniająca 
do użytku samochodowego, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: oleje samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: woski 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: lądowe pojazdy i  środki transportu, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: szyby tylne samochodowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe smary do silników samochodowych, Usługi 

sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
żurawie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: opony samochodowe [Środki anty-
poślizgowe do-], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: szpachlówka do karoserii samochodowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zaciski hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z  następującymi produktami: reflektory 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: halogeny, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: samochodowe alarmy an-
tywłamaniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z  następującymi produktami: drony, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: tarcze ha-
mulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: samochodowe alarmy antywłamanio-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów związane 
z  następującymi produktami: rękawiczki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: cylindry do silników, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: samochodowe mieszanki 
smarujące, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: paliwa samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: chłodnice do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: samochodowe urządzenia 
stereofoniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kierunkowskazy 
do  pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kierunkowskazy do  samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
uchwyty na zapasowe koła samochodowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: wentylatory 
do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: części do  silników mecha-
nicznych do pojazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia samochodo-
we [ukształtowane lub dopasowane], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zegary samochodowe, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub 
dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: filtry paliwa do silników po-
jazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: rękawiczki samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: boksy 
dachowe [bagażniki samochodowe], Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: membrany hamulcowe [półpro-
dukty], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: filtry paliwa, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: boksy dachowe [bagażniki samochodowe], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: chłodnice 
do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: uchwyty samochodowe do  telefonów, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: lampy 
sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: odtwarzacze kaseto-
we samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: zapalniczki samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: samochodowe foteliki 
dziecięce, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: filtry do  silników, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: rękawiczki samochodowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: zderzaki sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: głośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wenty-
latory do silników, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: kierunkowskazy (Żarówki do-) w pojazdach, Usługi 
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sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alter-
natory do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: części i ak-
cesoria do  pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
katalogów związane z  następującymi produktami: farby samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: chłodnice do silników, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
głośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: resory, sprężyny amortyzują-
ce samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: halogeny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z  następującymi produktami: przednie szyby 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: hamulce do pojazdów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: halo-
geny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: zestawy na biurko lub zestawy samo-
chodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie te-
lefonów komórkowych bez użycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: radia samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: uchwyty na zapasowe koła samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: samochodowe zestawy stereo, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: zapalniczki samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: boksy dachowe [bagażniki samochodowe], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: rękawiczki 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: woski samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: hamulce tarczowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: przednie szyby 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: szyby tylne samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
części i akcesoria do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: kierunkowskazy do  pojaz-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: szpachlówka do karo-
serii samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: filtry olejowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: samochodowe bloki 
cylindrów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: klocki hamulcowe do samochodów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: samochodowe bloki 
cylindrów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: sygnalizatory skrętu w  pojazdach (kierunkowskazy), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: drony, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: samochodowe 
bloki cylindrów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: filtry powietrza do  silników samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: przednie szyby samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe zestawy audio, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filtry paliwa do silników pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: radia samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: poduszki na sie-
dzenia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: koła samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: siedzenia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: smary samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: za-
słony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, Usługi sprzedaży 

detalicznej online związane z następującymi produktami: reflektory 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: samochodowe zestawy audio, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: oleje 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: filtry do silników, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: chłodnice 
do  pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: zagłówki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: emalie 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: komputery do nawigacji samochodo-
wej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: samochodowe odtwarzacze kaset magnetofono-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: membrany hamulcowe [półprodukty], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: samochodowe mie-
szanki smarujące, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: ładowarki samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: samochodowe zestawy ste-
reo, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: podwozia samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: półprzetwo-
rzone materiały na okładziny hamulcowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: rury wydechowe 
do pojazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przednie szyby samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: poduszki na siedzenia samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: ochraniacze 
na  klamki samochodowe do  zapobiegania zarysowaniom, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: samochodowe bloki cylindrów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: odkurza-
cze samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z  następującymi produktami: samochodowe bagażniki dachowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: al-
ternatory do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z  następującymi produktami: samochodowe foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: pojazdy do  poruszania się 
po wodzie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: siedzenia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: pojaz-
dy i środki transportu, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: lądowe pojazdy i środ-
ki transportu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: siedzenia samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za  pomocą katalogów związane z  następującymi 
produktami: hamulce do samochodów osobowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: siedziska sa-
mochodowe dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: płyny do  czyszczenia przedniej szyby 
samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: błotniki [części maszyn], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: samo-
chodowe bagażniki dachowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: telefony samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: nalepki 
na  zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: samochodowe smary do  silników sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: paliwa samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: klaksony 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry powietrza do silników, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: części i akce-
soria do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: odtwarzacze kasetowe 
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samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: boksy dachowe [bagażniki 
samochodowe], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: anteny samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: hamul-
ce do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z  następującymi produktami: zagłówki samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: kie-
runkowskazy (Żarówki do-) w  pojazdach, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nadwozia samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: myjnie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: samochodowe zesta-
wy stereo, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: smary samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: podwozia sa-
mochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: smary samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi produktami: błotniki [części 
maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: zaciski hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: podwozia samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: zagłówki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe bagażniki da-
chowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: uchwyty samochodo-
we do telefonów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: rury wydechowe do  pojaz-
dów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: komputery do  nawigacji samochodowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: samochodowe zestawy audio, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: samochodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: oleje 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z  następującymi produktami: telewizory samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: hamulce do  samochodów osobowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: emalie sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: chłodnice do silników, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: samochodowe foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ładowarki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: hamulce kół, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: hamulce do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: samochodowe zestawy audio, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: hamulce tarczowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
wentylatory do silników, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szyby tylne samochodowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
fotele samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: chłodnice do  silników, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: samochodowe boksy dachowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: samochodowe urządzenia 
stereofoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-

cymi produktami: bagażniki samochodowe na narty, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: samochodowe 
mieszanki do  powłok antykorozyjnych podwozia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: telewizory samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce na  siedzenia samochodowe [ukształtowane lub 
dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: filtry powietrza do silników, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: samo-
chodowe mieszanki do  powłok antykorozyjnych podwozia, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: żurawie 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe skrzynie biegów .

(111) 349493 (220) 2021 06 20 (210) 530518
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 13
(732) Union Investment Institutional Property GmBH, 
Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARNI STOK CENTRUM HANDLOWE
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .05 .99, 26 .04 .09
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna (także za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej i  sieci telekomunikacyjnych), grupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów (z  wyłączeniem ich  trans-
portu) w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zaku-
pu tych towarów, reklama i  public relations, reklama za  pośrednic-
twem mediów elektronicznych i w szczególności za pośrednictwem 
globalnej sieci telekomunikacyjnej-Internetu, dostarczanie informa-
cji handlowych poprzez Internet, wysyłanie pocztą i  rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, zarządzanie plikami skompute-
ryzowanymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, reklama wysyłkowa (w  szczególności 
za pośrednictwem Internetu), w tym poprzez katalogi elektroniczne, 
do zdalnej sprzedaży, informacja gospodarcza związana z badaniem 
produktów konkurencyjnych, profesjonalne konsultacje gospodar-
cze, zarządzanie przedsiębiorstwami i  ich  organizacja, administro-
wanie przedsiębiorstwami, usługi biurowe, analiza kosztów, badania 
i analiza rynku, badania opinii publicznej, sprzedaż detaliczna żyw-
ności i napojów dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie tar-
gów i wystaw dla celów handlowych i reklamowych, Wynajmowanie 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, 
targów, pokazów i promocji w celach handlowych lub reklamowych, 
doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodar-
czą, 36 Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie po-
mieszczeń do  celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi 
pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, pośred-
nictwo w  wynajmie nieruchomości mieszkalnych i  biurowych, po-
średnictwo w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie 
nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nie-
ruchomości, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biu-
rowych, usługi wynajmu, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwo 
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi polegające na doradz-
twie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośred-
niczenie w  zawieraniu umów sprzedaży i  wynajmu nieruchomości, 
mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, 
usługi doradcze w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usłu-
gi finansowe, Zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo 
w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 39 
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Wynajem miejsc parkingowych, Wynajem garaży, Usługi administro-
wania miejscami parkingowymi, Usługi parkingowe .

(111) 349494 (220) 2014 06 05 (210) 429666
(151) 2019 11 04 (441) 2014 09 15
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Politechnika Wrocławska
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne, 
aparatura i  przyrządy naukowe, aparatura i  przyrządy pomiarowe, 
urządzenia, instalacje i  systemy kontrolno-sterujące, 16 afisze, pla-
katy, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, 
katalogi, koperty, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały do na-
uczania, notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, pióra, ołówki, 
plakaty, okładki, obwoluty, 18 aktówki, dyplomatki, portfele na kar-
ty wizytowe, komplety podróżne, plecaki, teczki, torby podróżne, 
torebki, walizki, 25 bluzki bluzy, czapki, koszulki, obuwie sportowe, 
szaliki, togi, trykoty, 35 organizacja wystaw handlowych i  reklamo-
wych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości arty-
stycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadze-
nie reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji 
i  imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w za-
kresie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organizacja 
i  zarządzanie gimnazjami, szkołami średnimi i  szkołami wyższymi, 
usługi w  zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów 
i kadr naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć na-
ukowo-technicznych i  utworów artystycznych, usługi bibliotekar-
skie, informacja o  edukacji, nauczanie korespondencyjne, publika-
cja elektroniczna on-line książek i  periodyków, usługi wydawnicze, 
publikowanie książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, 
wykonywania opinii i  ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, 
projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programo-
wania komputerów, administrowanie stronami sieciowymi, analizy 
chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura, bada-
nia chemiczne, badania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, 
prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, 
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, 
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, planowanie urbanistyczne .

(111) 349495 (220) 2021 08 29 (210) 533247
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) BANAT MARIUSZ BANAT, Trzciana (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANAT
(510), (511) 7 Maszyny budowlane, Maszyny górnicze, Maszyny wy-
dobywcze, Maszyny rolnicze, Maszyny do robót leśnych, Przemysło-
we maszyny mieszające, Roboty do  użytku przemysłowego, Walce 
drogowe, Zamiatarki drogowe, Wykończarki [maszyny drogowe], 
Koparki, Minikoparki, Spycharki, Ładowarki czołowe, Maszyny wiert-
nicze, Obudowy maszyn, Żurawie kolejowe, Podnośniki do  wago-
nów kolejowych, Maszyny do  budowy torów kolejowych, Pompy 
hydrauliczne, Silniki hydrauliczne, Siłowniki hydrauliczne, Przenośne 
narzędzia elektryczne, Generatory prądu, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: maszyny 
budowlane, maszyny górnicze, maszyny wydobywcze, maszyny rol-
nicze, maszyny do robót leśnych, przemysłowe maszyny mieszające, 
roboty do  użytku przemysłowego, walce drogowe, zamiatarki dro-
gowe, wykończarki [maszyny drogowe], koparki, minikoparki, spy-
charki, ładowarki czołowe, maszyny wiertnicze, obudowy maszyn, 
żurawie kolejowe, podnośniki do  wagonów kolejowych, maszyny 
do budowy torów kolejowych, pompy hydrauliczne, silniki hydrau-
liczne, siłowniki hydrauliczne, przenośne narzędzia elektryczne, ge-
neratory prądu, pojazdy szynowe, pojazdy drogowe [do transportu], 
37 Serwis maszyn i  urządzeń produkcyjnych, Konserwacja, serwis 
i naprawa pojazdów, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Prze-
gląd maszyn, Demontaż maszyn, Renowacja maszyn, Czyszczenie 
maszyn, Instalacja maszyn, Naprawa maszyn, Remont maszyn, Usłu-
gi hydrauliczne, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Instalacja 
sprzętu hydraulicznego, Naprawa urządzeń elektrycznych, Konser-
wacja i naprawa silników, Naprawa elementów silników, Naprawa lub 

konserwacja pomp, Usługi w zakresie napraw przewodów, Serwiso-
wanie przewodów, Konserwacja i naprawa systemów zawierających 
węże doprowadzające płyny .

(111) 349496 (220) 2021 09 01 (210) 533420
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) KRUK WOJCIECH, Radzionków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BESTFON
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizual-
ne, multimedialne i  fotograficzne, Utrwalone na  nośnikach infor-
macje i  dane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych .

(111) 349497 (220) 2021 09 01 (210) 533425
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram MARKET
(540)

(591) żółty, czerwony, biały
(531) 24 .17 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektronicz-
ne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: produkty spożywcze przetworzone i  nieprzetworzo-
ne, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i  przyborów toaletowych i  higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i  środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, arty-
kuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły 
przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy 
prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi w  zakresie 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: produk-
ty spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholo-
we, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków i przyborów to-
aletowych i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przy-
bory szkolne, odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, meble, 
artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, 
doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, 
zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Reklama, 
36 Przyjmowanie opłat za  rachunki, Usługi w zakresie regulowania 
rachunków, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi dołado-
wania liczników energetycznych .
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(111) 349498 (220) 2021 09 01 (210) 533427
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram MARKET
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 24 .17 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektronicz-
ne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: produkty spożywcze przetworzone i  nieprzetworzo-
ne, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i  przyborów toaletowych i  higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i  środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, arty-
kuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły 
przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy 
prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi w  zakresie 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: produk-
ty spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholo-
we, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków i przyborów to-
aletowych i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przy-
bory szkolne, odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, meble, 
artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, 
doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, 
zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Reklama, 
36 Przyjmowanie opłat za  rachunki, Usługi w zakresie regulowania 
rachunków, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi dołado-
wania liczników energetycznych .

(111) 349499 (220) 2021 09 01 (210) 533429
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) VEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SECORUN
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 349500 (220) 2021 09 01 (210) 533436
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Butryny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BARTBO

(540)

(591) ciemnozielony
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 Reklama, Reklama banerowa, Reklama radiowa, Rekla-
ma i marketing, Reklama online poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w  Internecie dla osób trzecich, 41 Imprezy kulturalne, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Obozy sportowe, Obozy sportowe 
(Organizowanie-), Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szko-
lenia dla dorosłych, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia rucho-
we dla dzieci, Pokazy edukacyjne, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, 
Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Plano-
wanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], Rozrywka w postaci parków wodnych 
i parków rozrywki, Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów 
lub pracowników (rozrywka) .

(111) 349501 (220) 2021 09 01 (210) 533431
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram EXPRESS
(540)

(591) czerwony, żółty, zielony
(531) 24 .17 .25, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektronicz-
ne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: produkty spożywcze przetworzone i  nieprzetworzo-
ne, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i  przyborów toaletowych i  higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i  środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, arty-
kuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły 
przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy 
prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi w  zakresie 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: produk-
ty spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholo-
we, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków i przyborów to-
aletowych i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przy-
bory szkolne, odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, meble, 
artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, 
doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
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stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, 
zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Reklama, 
36 Przyjmowanie opłat za  rachunki, Usługi w zakresie regulowania 
rachunków, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi dołado-
wania liczników energetycznych .

(111) 349502 (220) 2021 09 01 (210) 533432
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram WIĘCEJ
(540)

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 24 .17 .25, 26 .01 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektronicz-
ne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej online związane z  następującymi 
produktami: produkty spożywcze przetworzone i  nieprzetworzo-
ne, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i  przyborów toaletowych i  higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i  środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, arty-
kuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły 
przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy 
prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi w  zakresie 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: produk-
ty spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholo-
we, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków i przyborów to-
aletowych i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przy-
bory szkolne, odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, meble, 
artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, 
doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online związane 
z  następującymi produktami: produkty spożywcze przetworzone 
i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemii 
gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, 
artykuły biurowe, prasa i  książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i  środki do  konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, 
artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, 
zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Reklama, 
36 Przyjmowanie opłat za  rachunki, Usługi w zakresie regulowania 
rachunków, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi dołado-
wania liczników energetycznych .

(111) 349503 (220) 2021 09 03 (210) 533535
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) The Interpublic Group of Companies, Inc ., Nowy Jork (US)

(540) (znak słowny)
(540) IPG HEALTH
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i medialne oraz pla-
nowanie strategiczne związane z reklamą i marketingiem .

(111) 349504 (220) 2021 07 30 (210) 532191
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) POLSKIE DOMY SENIORALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER RESIDENCE MODLIN
(540)

(591) zielony
(531) 01 .01 .01, 05 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Usługi saun, Usługi spa, 
Opieka psychologiczna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Fizjoterapia, Masaż, Opieka medyczna 
i zdrowotna .

(111) 349505 (220) 2021 08 04 (210) 532369
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) HK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rękoczyny cafe & bakery
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 08 .01 .03, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Bułeczki, Wyroby cukiernicze, ciasta, tar-
ty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiast-
ki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, 
Ziarna przetworzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty 
do  pieczenia i  drożdże, Batony zbożowe i  energetyczne, Słodycze, 
Gotowe przekąski na  bazie zbóż, Kanapki, Pizze [gotowe], Precelki, 
Warzywa w cieście, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych następujących 
towarów: chleb, bułki, bułeczki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i  ciasteczka, wyroby piekarnicze, cukierki, batony i  guma do  żucia, 
bagietki, bajgle, babeczki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i drożdże, batony zbożowe i energetyczne, słodycze, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, kanapki, pizza, precelki, warzywa w cieście, 
dań gotowych do spożycia, w tym na bazie mięs, podrobów, nabiału, 
warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Usługi informacyjne dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe 
i  telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy 
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rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 43 Catering, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym gotowych 
do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi 
lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, 
Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu 
zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie działal-
ności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek, bufetów, 
barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herba-
ciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowa-
ną do konsumpcji żywność i napoje, Dekorowanie ciast .

(111) 349506 (220) 2021 08 06 (210) 532438
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) LIFE CARE GL + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LifeCare
(510), (511) 10 Wyroby medyczne zawarte w  tej klasie, Ciśnienio-
mierze, Termometry, Inhalatory, Poduszki i materace ortopedyczne 
i przeciwodleżynowe, Przyrządy do masażu, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej artykułów medycznych i sprzętu do rehabilitacji .

(111) 349507 (220) 2021 08 06 (210) 532453
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C 
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K . pączkarnia
(540)

(591) zielony, biały
(531) 08 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Pączki, Donuty, Wyroby cukiernicze i piekarnicze, Sło-
dycze, Torty, Ciasta, Ciastka, Tarty, Wyroby czekoladowe i czekolado-
podobne, Lody, Sorbety, Sosy do lodów, Pieczywo, Chleb, bułki, Słod-
kie bułki, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 43 Usługi 
pączkarni, cukierni, lodziarni, kawiarni, barów kawowych, Dostawa 
pączków, wyrobów cukierniczych i napojów, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi gastronomiczne związane z poda-
waniem potraw i napojów w pączkarniach, cukierniach, lodziarniach, 
kawiarniach, barach i  restauracjach (stałych i  mobilnych), Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 349508 (220) 2021 08 10 (210) 532559
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zielona kolej
(510), (511) 4 Energia elektryczna, 9 Akumulatory, Falowniki fotowol-
taiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje 
fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
do  wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do  rozprowadza-
nia energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, 
Urządzenia do  monitorowania zużycia energii elektrycznej, Apara-
tura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urzą-
dzenia do  sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 16 Artykuły 
papiernicze do  pisania, Biuletyny informacyjne, Broszury, Kalenda-
rze, Kalendarze drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze spotkań 

[agendy], Kartki do  korespondencji, Kartki do  notowania, Koperty, 
Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy, Notatniki, Papier firmowy, 
Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki [czasopisma], Periodyki 
drukowane, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, Papierowe wyro-
by promocyjne, Podręczniki instruktażowe, Poradniki [podręczniki], 
Prospekty, Przyrządy do  pisania, Przylepne kartki na  notatki, Ter-
minarze, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Admi-
nistrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, Administrowanie programami członkowski-
mi, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych staty-
stycznych z badań rynku, Badania rynkowe, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo, konsultacje i  pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Gromadzenie da-
nych, Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i  wystaw w  celach reklamowych, Organizowanie i  pro-
wadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, Udostępnianie informacji biznesowych 
dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji na temat działalności 
gospodarczej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i  mediów, Usługi konsultacyjne w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi public relations, Usługi 
reklamowe, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakre-
sie wystaw i prezentacji produktów, usług, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, 36 Sponsorowanie imprez kulturalnych, 
Sponsorowanie i patronat finansowy, Administrowanie funduszami 
i inwestycjami, Administrowanie inwestycjami, Zarządzanie inwesty-
cjami, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Monitorowa-
nie wyników inwestycji, Usługi doradcze związane z  inwestycjami, 
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowanie inwe-
stycji budowlanych, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Opieka 
nad inwestycjami, Finansowanie inwestycji, Doradztwo inwestycyj-
ne, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Usługi ad-
ministracyjne w  zakresie inwestycji, Usługi w  zakresie zarządzania 
inwestycjami, 38 Agencje informacyjne, Elektroniczna transmisja 
danych, Emisja filmów za  pośrednictwem Internetu, Nadawanie 
programów za  pośrednictwem Internetu, Podcasting, Przekazywa-
nie informacji i danych za pośrednictwem usług online i  Internetu, 
Przesyłanie webcastów, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych 
za  pośrednictwem telekomunikacji, Telekonferencje, Telekonferen-
cje audio, Usługi agencji prasowych, Usługi elektronicznej transmisji 
danych, Zapewnianie dostępu do  danych za  pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie do-
stępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 39 Transport pasażerski, transport towarów, 
Rezerwacja biletów związanych z  podróżowaniem, Dostawa towa-
rów, Usługi w  zakresie organizowania podróży, Usługi w  zakresie 
dystrybucji ładunków, Organizowanie transportu towarów powietrz-
ną, morską oraz organizowanie biletów lotniczych, Transport drogą 
lądową powietrzną, morską, Sprzedaż biletów związanych z podró-
żowaniem, Usługi w  zakresie dostarczania informacji dotyczących 
transportu, Organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, 
morską, powietrzną, Dystrybucja za  pomocą kabli, Dystrybucja 
i przesyłanie prądu elektrycznego, 41 Edukacja i szkolenia w dziedzi-
nie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i  rozwoju, Kursy 
szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkoleniowe w za-
kresie inżynierii, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, przemysłu i  technologii informacyjnej, Organizacja 
i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i  przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Orga-
nizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów oraz warsztatów, Organizowanie 
i  prowadzenie wykładów w  celach edukacyjnych, Organizowanie 
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i  prowadzenie wykładów w  celach szkoleniowych, Organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie 
konferencji i  seminariów związanych z  biznesem, Organizowanie 
rozrywki, Organizowanie konferencji, Organizowanie zjazdów w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, 
Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, Produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Produkcja prezen-
tacji audiowizualnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowa-
dzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych z zakresu nauk ścisłych, Prowadzenie seminariów i kongresów, 
Publikowanie książek, czasopism, Wydawanie biuletynów, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie czasopism i  książek w  postaci elek-
tronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie nagród edukacyjnych, 
Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi w  zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji bizne-
sowej, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi 
kształcenia praktycznego, Usługi edukacyjne związane z biznesem, 
Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i  testów, 
Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych kompute-
rowo, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie 
informacji na temat kongresów, Szkolenie w zakresie inżynierii, Szko-
lenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie i kontrola jakości, Badania 
naukowe, Badania przemysłowe, Usługi konsultacji i informacji w za-
kresie badań naukowych, przemysłowych, kontroli jakości, Udziela-
nie informacji związanych z  badaniami i  opracowaniami projektów 
technicznych .

(111) 349509 (220) 2021 08 12 (210) 532635
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 20
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lacmel
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do  pasz 
do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Lecz-
nicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .

(111) 349510 (220) 2021 08 12 (210) 532643
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 20
(732) MATIAKOWSKI JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JM TRONIC
(540)

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .11 .02
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elek-
tryce, Magnesy, magnetyzery i  demagnetyzery, Urządzenia do  ba-
dań naukowych i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulato-
ry, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i  kontrolujące, 
Urządzenia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii 
elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacnia-
cze i korektory, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne .

(111) 349511 (220) 2021 08 16 (210) 532740
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20

(732) SIEJA ALEKSANDRA PANI OD GŁOSU, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI od GŁOSU Aleksandra Sieja
(540)

(591) fioletowy, szary, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .19
(510), (511) 41 Usługi edukacji artystycznej, Usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne związane z  emisją głosu, Usługi szkoleniowe lub edu-
kacyjne związane z  oddechem, Nauka śpiewu, Kształcenie głosu, 
Treningi wokalne, Treningi głosu, Usługi szkoleniowe dotyczące 
ekspresji wokalnej, Organizowanie i  prowadzenie szkoleń, kursów, 
seminariów i  warsztatów związanych z  kształceniem głosu, trenin-
gami wokalnymi i nauką śpiewu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
związane z aparatem artykulacyjnym, Usługi szkoleniowe związane 
z przygotowaniem do wystąpień scenicznych lub nagrań studyjnych, 
Usługi edukacyjne związane z rehabilitacją głosu .

(111) 349512 (220) 2021 08 16 (210) 532741
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) P .P .U .H . WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOSEBA W KAŻDYM MOMENCIE ZASŁUGUJESZ NA KAWĘ
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, jej  przetwory, Namiastki kawy, Produk-
ty na bazie kawy, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Kawa rozpusz-
czalna, Kawa zbożowa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Pokazy towarów, 
Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, Badania rynkowe, Informacja o  działalności gospodarczej 
i  informacja handlowa, Informacja marketingowa, Promocja sprze-
daży, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi importowo-eks-
portowe, 43 Kawiarnie, Cukiernie, Restauracje, Bary, Zaopatrzenie 
w żywność i napoje .

(111) 349513 (220) 2021 08 17 (210) 532785
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR LAS
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceuty-
ki i naturalne środki lecznicze, Ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Herbata z  ziół 
do  celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodat-
ki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze napary ziołowe, 
Lecznicze wyciągi ziołowe do  celów medycznych, Leczniczy krem 
do twarzy, Leki ziołowe, 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicz-
nych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 



76 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13/2022

komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
w zakresie preparatów ziołowych, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w  zakresie książek i  periodyków, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie herbat leczniczych i herbat ziołowych .

(111) 349514 (220) 2021 08 17 (210) 532786
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR LAS
(540)

(531) 27 .05 .01, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 26 .01 .04, 26 .13 .25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceuty-
ki i naturalne środki lecznicze, Ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Herbata z  ziół 
do  celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodat-
ki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze napary ziołowe, 
Lecznicze wyciągi ziołowe do  celów medycznych, Leczniczy krem 
do twarzy, Leki ziołowe, 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicz-
nych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
w zakresie preparatów ziołowych, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w  zakresie książek i  periodyków, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie herbat leczniczych i herbat ziołowych .

(111) 349515 (220) 2021 08 17 (210) 532792
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) URBAN SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN SPACE
(540)

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 07 .01 .24
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie 
obrotu nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi w  zakresie organizacji 
i  zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Budownictwo, 
Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa budyn-
ków na  zamówienie, Budowa domów, Wznoszenie budynków i  in-
nych konstrukcji, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Usługi doradztwa budowlanego, Remont 
nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami 
budynków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 42 Usługi archi-
tektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi dorad-
cze dotyczące architektury, Zarządzanie projektami architektonicz-
nymi, Opracowywanie projektów budowlanych .

(111) 349516 (220) 2021 08 18 (210) 532808
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) BIAŁE LWY-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁE LWY
(540)

(531) 03 .01 .16, 03 .01 .24, 03 .01 .01, 26 .05 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Organizowanie najmu 
nieruchomości na  wynajem, Ubezpieczenia majątkowe [nierucho-
mości], Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Wycena i  zarządzanie nieru-
chomościami, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usłu-
gi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi 
na  nieruchomości mieszkaniowe, Planowanie dotyczące powier-
nictwa w  zakresie nieruchomości, Ocena i  wycena nieruchomości, 
Ocena nieruchomości [wycena], Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena nieru-
chomości [finansowa] .

(111) 349517 (220) 2021 08 18 (210) 532810
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
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(732) BIAŁE LWY-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁE LWY
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Organizowanie najmu 
nieruchomości na  wynajem, Ubezpieczenia majątkowe [nierucho-
mości], Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Wycena i  zarządzanie nieru-
chomościami, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usłu-
gi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi 
na  nieruchomości mieszkaniowe, Planowanie dotyczące powier-
nictwa w  zakresie nieruchomości, Ocena i  wycena nieruchomości, 
Ocena nieruchomości [wycena], Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena nieru-
chomości [finansowa] .

(111) 349518 (220) 2021 08 18 (210) 532812
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) STRZELCZYK BERNADETTA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B .S . Atelier
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie ar-
chitektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektoniczne, 
Usługi projektowe związane z nieruchomościami .

(111) 349519 (220) 2021 08 18 (210) 532847
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PZU iFlota
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, dyski magnetyczne, Wszystkie powyższe za wyjątkiem towa-
rów odnoszących się do  drukowania i/lub systemów drukujących, 
Oprogramowanie i  programy komputerowe, Programy kompute-
rowe [software], Aplikacje mobilne i  internetowe, aplikacje do  po-
brania na smartfony, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe 
do  pobrania, Publikacje elektroniczne, Prezentacje multimedialne, 
oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Urządzenia 
do  przetwarzania informacji, Pobieralne aplikacje na  telefony ko-
mórkowe do  zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na  telefony 
komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie kom-
puterowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łącze-
nie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowa-
nie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do  integracji tekstu, dźwięku, grafiki, 
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 35 Reklama i promocja 
przedsięwzięć związanych z  bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
organizowanie imprez dla celów promocyjnych, public relations, pu-
blikacja tekstów promocyjnych i sponsorowanych, rozpowszechnia-
nie materiałów promocyjnych, emisja i obsługa kart stałego klienta, 
nagradzających lojalność i promujących rozpoznawalność marki po-
przez oferowanie zachęt i zniżek przy zakupie towarów i korzystaniu 
z  usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Ocena ryzyka ubezpieczenio-
wego, Usługi agencji ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, Usługi w zakresie tworzenia i obsługi funduszy emerytal-
nych, Informacja o  ubezpieczeniach, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe i inwestycje kapitałowe, Usługi brokerskie w zakre-
sie ubezpieczeń, Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone 
także przez internet, Likwidacja szkód ubezpieczeniowych, Wyda-
wanie i wykupywanie talonów, żetonów i kuponów wartościowych, 
Emisja i  obsługa kart zniżkowych, Usługi finansowe polegające 
na zapewnianiu udogodnień kredytowych, Przetwarzanie płatności, 
Elektroniczny transfer funduszy, Pośrednictwo w handlu i wynajmie 
nieruchomości i mieszkań, Administrowanie i zarządzanie nierucho-
mościami, Sponsorowanie finansowe, Zbieranie funduszy na cele do-
broczynne, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie konkursów, sym-
pozjów, konferencji dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, organi-
zowanie i przeprowadzenie testów i sprawdzianów dla celów szkole-
niowych, publikacja i opracowywanie tekstów innych niż reklamowe, 
42 Badania oraz usługi naukowe i  techniczne, ich  projektowanie 
i doradztwo, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi w za-
kresie opracowywania oprogramowań komputerowych na potrzeby 
wykorzystania Internetu, intranetu i  sieci, Projektowanie oprogra-
mowania systemowego, Projektowanie oprogramowania do smart-
fonów, Instalowanie, aktualizacja i  projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie opro-
gramowania, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w  zakresie testowania systemów aplikacyjnych, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, Badania techniczne pojazdów, 
diagnostyka pojazdów, usługi związane z  prowadzeniem (hosting) 
portali komunikacyjnych oraz internetowych portali informacyjnych, 
Archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi .

(111) 349520 (220) 2021 08 18 (210) 532848
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) TOKARZ MAREK, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXAL
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 37 Nadzór budowlany, 42 Projektowanie budowlane, 
Projektowanie obiektów infrastrukturalnych .

(111) 349521 (220) 2021 09 09 (210) 533728
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) INFOKORADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) comornicus
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi detektywistyczne .

(111) 349522 (220) 2021 09 09 (210) 533732
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 18
(732) INFOKORADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c . comornicus .pl czyli były komornik doradza
(540)

(591) biały, zielony, żółty
(531) 27 .05 .01, 26 .02 .01, 26 .01 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi Detektywistyczne .

(111) 349523 (220) 2021 10 11 (210) 535077
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ŻAKIEWICZ MACIEJ ONECASE RADCA PRAWNY MACIEJ 
ŻAKIEWICZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) ONECASE
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i  biznesowe, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, Aplikacje 
mobilne do  pobrania do  użytku z  urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogra-
mowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy kompute-
rowe, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe do  zarządzania projektami, Programy komputerowe 
dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe umożli-
wiające dostęp, przeglądanie i  przeszukiwanie baz danych on-line, 
Oprogramowanie do  planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 
Programy do  przetwarzania danych, Programy do  magazynowania 
danych, Programy na  smartfony, Komputerowe programy użytko-
we do  zarządzania plikami, 45 Doradztwo prawne, Porady prawne 
i  zastępstwo procesowe, Usługi prawne, Usługi radców prawnych, 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Mediacja [usługi prawne], Pro-
fesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami praw-
nymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi informacji 
prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Badania prawne, 
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi reje-
stracyjne (prawne), Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z zarządzaniem 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem 
tych praw, Usługi prawne związane z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi praw-
ne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi doradcze 
związane z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], Udzielanie 
licencji [usługi prawne] w  ramach publikacji oprogramowania, Re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej 
[usługi prawne], Programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi 
prawne], Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, 
Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne dotyczące 
praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji .

(111) 349524 (220) 2021 08 10 (210) 532523
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) FELTRO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klebark Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feltro design
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 26 .04 .01, 
26 .04 .05, 27 .01 .02
(510), (511) 17 Akustyczne izolacje budynków, Arkusze akustyczne, 
Konstrukcje niemetalowe do  redukcji hałasu [izolacja], Konstrukcje 
do wyciszania [izolacja akustyczna], Izolacje z  funkcją uszczelniania 
do ochrony przed hałasem, Izolacje akustyczne budynków, Izolacje 
akustyczne, Konstrukcje niemetalowe do redukcji hałasu [wytłumie-
nie], Konstrukcje niemetalowe do  pochłaniania hałasu [izolatory], 
Konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu [izolacja akustycz-
na], Materiały do  izolacji dźwiękowej, Materiały dźwiękoszczelne 
do  budynków, Materiały izolacyjne do  izolacji dźwiękowej, Mate-
riały tłumiące dźwięk, Obicia ścienne pochłaniające dźwięk, Obicia 
ścienne tłumiące dźwięk, Odgrody akustyczne do  celów izolacji 
akustycznej, Panele do izolacji akustycznej, Panele dźwiękochłonne 
do budynków, Panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów 
niemetalowych, Płytki akustyczne, Pokrycia sufitów tłumiące dźwięk, 

Pokrycia sufitów pochłaniające dźwięk, 19 Niemetalowe okładziny 
na sufity, Niemetalowe sufity podwieszane, Niemetalowe sufity ka-
setonowe, Filc dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalowe 
o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane (nie z metalu), 
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane z materia-
łów z tworzyw sztucznych, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, 
Panele akustyczne niemetalowe, Niemetalowe panele okładzinowe, 
Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele z tworzyw 
sztucznych do użytku w budownictwie, Panele ścienne (niemetalo-
we), Niemetalowe ścianki boczne, Ściany wewnętrzne z materiałów 
niemetalowych, Ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
Sufity niemetalowe, 27 Dekoracje ścienne (nietekstylne), Pokrycia 
ścienne, Pokrycia ścienne z  tworzyw sztucznych, Ścienne tekstylne 
materiały wykończeniowe .

(111) 349525 (220) 2021 09 07 (210) 533650
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Napoje Życia
(540)

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 11 .03 .01, 11 .03 .02, 11 .03 .06, 11 .03 .20, 
05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodat-
ki odżywcze, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mine-
ralne suplementy diety, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatka-
mi dietetycznymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, Preparaty 
witaminowe i  mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w  nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę 
C, Preparaty zawierające witaminę B, Probiotyki (suplementy), Pro-
dukty dietetyczne dla osób chorych, Przeciwutleniacze, Suplementy 
diety, Suplementy prebiotyczne, Suplementy żywnościowe, Witami-
ny i preparaty witaminowe, Żywność dla diabetyków, 30 Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Yerba mate, Wyciągi z herbaty, 
Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Na-
poje sporządzone z herbaty, Kombucha, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje orzeźwiające .

(111) 349526 (220) 2021 09 15 (210) 533956
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) MAŁKIEWICZ MARIUSZ PRODUKCJA SERÓW MARIUSZ 
MAŁKIEWICZ-DZIEDZIC, Drygulec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ser Sandomierski Krzemień Pasiasty
(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Miękkie dojrzałe sery, Sery świeże 
niedojrzewające .

(111) 349527 (220) 2021 09 15 (210) 533973
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) SUNŻAL J .NOWAK, J .TOMSIA SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNŻAL
(540)

(591) czerwony, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 
26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 
26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .04 .22
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(510), (511) 6 Rolety metalowe, Żaluzje zwijane metalowe, Moskitiery 
metalowe, Markizy metalowe, Pergole z  metalu, 19 Moskitiery nie-
metalowe, Niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, Siatki przeciw 
owadom, nie z metalu, Pergole niemetalowe, Szklane dachy, 22 Mar-
kizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucznych .

(111) 349528 (220) 2021 08 02 (210) 532235
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OhMyDev
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, Komputerowe bazy danych, Dane zapisane elektronicznie, 
Dane zapisane elektronicznie z  Internetu, Katalogi [elektryczne lub 
elektroniczne], Zapisane pliki danych, Oprogramowanie komputero-
we do przesyłania danych, Urządzenia do przesyłania danych, Kom-
puterowe programy operacyjne, Oprogramowanie komputerowe 
[programy], Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie te-
lekomunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
dostarczanie informacji za  pośrednictwem internetu, Oprogramo-
wanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie komunikacyjne, 
sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie społeczno-
ściowe, Elektroniczne tablice ogłoszeniowe, Oprogramowanie użyt-
kowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednic-
twem internetu, 35 Analizy w  zakresie reklamy, Badania rynku 
do  celów reklamowych, Badania w  zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące re-
klamy, Doradztwo reklamowe i  marketingowe, Dostarczanie po-
wierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organi-
zowanie wystaw i  imprez do  celów handlowych lub reklamowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Przygo-
towywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie i  roz-
mieszczanie reklam, Publikacja treści reklamowych, Reklama, Rekla-
ma online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama rekrutacji persone-
lu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Reklamy online, Rozpowszechnianie reklam, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostęp-
nianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i  mediów, Usługi w  zakresie reklamy, 
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji w zakresie rekru-
tacji pracowników, Usługi reklamowe związane z rekrutacją persone-
lu, Udostępnianie informacji biznesowych w  dziedzinie mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Udostępnianie informacji biz-
nesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji o  działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostar-
czanie biznesowych i  handlowych informacji kontaktowych 
za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych 
bazach danych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi reklamowe, promocyjne i pu-
blic relations, Badania rynku i  badania marketingowe, Oferowanie 
i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów 
na  reklamy, Organizowanie i  prowadzenie targów rekrutacyjnych, 
Organizowanie i  prowadzenie targów i  wystaw w  celach reklamo-
wych, Usługi przetwarzania danych w trybie online, Usługi w zakre-
sie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodar-
czymi, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne 

i marketingowe, 38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla 
serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] 
dla serwisów społecznościowych, Forum dyskusyjne (Udostępnianie 
Internetu dla-), Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
Usługi telekomunikacyjne, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesy-
łanie informacji drogą online, Przesyłanie wiadomości za pośrednic-
twem witryny internetowej, Usługi komunikacji komputerowej 
umożliwiające przesyłanie informacji, Udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do prze-
syłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi 
związane z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi związane 
z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Udzielanie informacji w zakresie komunikacji, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Usługi komputerowych tablic 
ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, Przydzielanie dostępu do baz da-
nych w Internecie, Telekomunikacja, pokoje rozmów online dla zare-
jestrowanych użytkowników do transmisji wiadomości, Zapewnianie 
dostępu do  baz danych online, Przekazywanie informacji i  danych 
za pośrednictwem usług online i  Internetu, Elektroniczna wymiana 
wiadomości za  pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów 
[chatroomów] oraz forów internetowych, Komunikacja elektroniczna 
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych 
i  forów internetowych, Udostępnianie forów internetowych online, 
Udostępnianie online forów do  przesyłania wiadomości między 
użytkownikami komputerów, 41 Doradztwo w  zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Doradztwo zawodowe, Informacje dotyczące kariery zawo-
dowej i  usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i  szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i  coaching, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i  szkoleniowych dla młodych ludzi 
i  dorosłych, Organizowanie i  obsługa konferencji, Usługi wydawni-
cze, Usługi w  zakresie konferencji, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Usługi pisania 
blogów, Organizacja webinariów, Rozrywka, 42 Zapewnianie oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, Zapewnia-
nie tymczasowego dostępu do  niepobieralnego oprogramowania 
online, Zapewnianie tymczasowego dostępu do  niepobieralnego 
oprogramowania, Przechowywanie danych online, Hosting kompute-
rowych baz danych, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich do  celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści online, Hosting platform komunikacyjnych w  inter-
necie, Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego 
przez Internet, Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, 
Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Programowanie opro-
gramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i fo-
rów internetowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiek-
tów elektronicznych dla osób trzecich, w  celu organizowania 
i  prowadzenia spotkań oraz interaktywnych dyskusji za  pośrednic-
twem sieci łącznościowych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trze-
cich, Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-
-line, Projektowanie i  opracowywanie baz danych, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, 45 Usługi serwisów społecznościowych onli-
ne, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych do  pobrania, Usługi internetowe w  dziedzinie 
pośrednictwa w  znajomościach, sieci społecznych i  pośrednictwa 
biznesowego, Udzielanie informacji w postaci baz danych obejmują-
cych informacje w  dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecz-
nych, Usługi w zakresie nawiązywania znajomości .

(111) 349529 (220) 2021 08 18 (210) 532857
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
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(732) ORDON MATEUSZ AQUA-MED, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA-MED
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .15, 24 .13 .24
(510), (511) 44 Ambulatoryjna opieka medyczna .

(111) 349530 (220) 2021 08 19 (210) 532858
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE TECHNOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECHNOSAN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, 
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: armatury sanitarnej, 
armatury hydraulicznej, armatury wodociągowej, armatury kanali-
zacyjnej, armatury gazowej, armatury pożarniczej, armatury prze-
pływowej, armatury grzewczej, armatury instalacyjnej, armatury 
przemysłowej, artykułów i urządzeń do instalacji sanitarnych, hydrau-
licznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, żeliwa ka-
nalizacyjnego i wodociągowego, rur, rurek przewodów giętkich i wy-
posażenia do nich, w tym zaworów [metalowych i niemetalowych], 
studni, przydomowych oczyszczalni, urządzeń do uzdatniania wody, 
zbiorników szczelnych, zbiorników na wodę deszczową, podgrzewa-
czy wody, pieców, kotłów co, pomp ciepła, materiałów budowlanych, 
37 Budowanie wodociągów i stacji uzdatniania wody, Budowanie ka-
nalizacji deszczowej i  sanitarnej, Budowanie oczyszczalni ścieków, 
Montaż i konserwacja pomp ciepła, Budowanie gazociągów i przy-
łączy gazowych, Prace odwodnieniowe, Prace melioracyjne, Utrzy-
manie, konserwacja i renowacja wodociągów, kanalizacji, systemów 
uzdatniania, oczyszczania ścieków, instalacji gazowych, Nadzór bu-
dowlany, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, 39 Transport samo-
chodami ciężarowymi, Transport towarów .

(111) 349531 (220) 2021 08 19 (210) 532859
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE TECHNOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNOSAN
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 12 .03 .11, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 01 .15 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, 
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: armatury sanitarnej, 
armatury hydraulicznej, armatury wodociągowej, armatury kanali-
zacyjnej, armatury gazowej, armatury pożarniczej, armatury prze-
pływowej, armatury grzewczej, armatury instalacyjnej, armatury 
przemysłowej, artykułów i urządzeń do instalacji sanitarnych, hydrau-
licznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, żeliwa ka-
nalizacyjnego i wodociągowego, rur, rurek przewodów giętkich i wy-

posażenia do nich, w tym zaworów [metalowych i niemetalowych], 
studni, przydomowych oczyszczalni, urządzeń do uzdatniania wody, 
zbiorników szczelnych, zbiorników na wodę deszczową, podgrzewa-
czy wody, pieców, kotłów co, pomp ciepła, materiałów budowlanych, 
37 Budowanie wodociągów i stacji uzdatniania wody, Budowanie ka-
nalizacji deszczowej i  sanitarnej, Budowanie oczyszczalni ścieków, 
Montaż i konserwacja pomp ciepła, Budowanie gazociągów i przy-
łączy gazowych, Prace odwodnieniowe, Prace melioracyjne, Utrzy-
manie, konserwacja i renowacja wodociągów, kanalizacji, systemów 
uzdatniania, oczyszczania ścieków, instalacji gazowych, Nadzór bu-
dowlany, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, 39 Transport samo-
chodami ciężarowymi, Transport towarów .

(111) 349532 (220) 2021 08 20 (210) 532913
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBL
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05 .01 .01, 05 .01 .16, 26 .03 .03, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku w diagnostyce [do ce-
lów naukowych], 42 Ekspertyzy w zakresie technologii .

(111) 349533 (220) 2021 08 20 (210) 532930
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) PERFECTNET MAŁGORZATA MODRAKOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perfectnet
(540)

(591) granatowy, czerwony, czarny
(531) 26 .07 .25, 26 .01 .06, 26 .01 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu tele-
komunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, Usługi sieci telekomu-
nikacyjnych, Telekomunikacja, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie projektowania .

(111) 349534 (220) 2021 08 22 (210) 532967
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMA
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
tycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, La-
kiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, 
Alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środ-
ki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier 
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony 
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do  celów leczniczych, Siemię lniane do  celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Skrobia do  celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecz-
nym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witami-
nowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, 
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do ce-
lów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Bal-
samy do  użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do  celów 
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia 
rozpylające (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, 
Aparaty do  masażu wibracyjnego, Aparatura do  mikrodermabrazji, 
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczni-
czych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem 
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do ce-
lów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewa-
ne elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, Łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 

antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 349535 (220) 2021 08 22 (210) 532968
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amapack
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
tycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, La-
kiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, 
Alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środ-
ki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier 
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony 
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do  celów leczniczych, Siemię lniane do  celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Skrobia do  celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecz-
nym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witami-
nowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, 
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do ce-
lów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Bal-
samy do  użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do  celów 
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia 
rozpylające (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, 
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Aparaty do  masażu wibracyjnego, Aparatura do  mikrodermabrazji, 
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczni-
czych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem 
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do ce-
lów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewa-
ne elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, Łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 349536 (220) 2016 07 05 K (210) 522277
(151) 2021 05 11 (441) 2021 01 25
(732) UAB ALTEUS, Vilnius (LT)
(540) (znak słowny)
(540) Crème de la Crème Haute Parfumerie
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami 
perfumeryjnymi i zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami perfumeryjnymi i zapachowymi .

(111) 349537 (220) 2021 08 25 (210) 533127
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Horeca Hero
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarzą-
dzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Programy komputerowe, Programy komputerowe do  pobra-
nia, Programy komputerowe do  przetwarzania danych, Programy 
komputerowe do  zarządzania projektami, Programy komputerowe 
do zarządzania sieciami, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do  pobrania], Programy komputerowe stosowane do  elektronicz-
nych systemów kasowych, Programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy 
komputerowe, 35 Usługi doradztwa związane z  administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla 
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo związane 
z  zarządzaniem, Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo 
w  tym zakresie, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi w zakresie zamówień on-
line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z do-
stawą na  miejsce, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 
Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla 
osób trzecich, 42 Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, Programowanie kompute-
rów i  projektowanie oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania 
bazami danych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie 
oprogramowania, Usługi doradcze i  informacyjne związane z  pro-
jektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego .

(111) 349538 (220) 2021 08 26 (210) 533156
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) KARPIŃSKI CEZARY, Ujazd (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODEWALK Cezary Karpiński
(540)

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Poradnictwo informatyczne, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opra-
cowywanie i  wdrażanie oprogramowania, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Hosting stron internetowych, 
Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych na  stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Two-
rzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Wy-
najmowanie serwerów WWW, Doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego .

(111) 349539 (220) 2021 08 26 (210) 533158
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) JAKÓBIEC MAGDALENA, Giemzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MONNE
(540)

(591) złoty, ciemnozłoty, biały
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca .

(111) 349540 (220) 2021 07 13 (210) 531503
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) NAXIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nAxiom
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, 
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, 
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla dostaw-
ców rozwiązań cyfrowych [DSP], Oprogramowanie dla bankowości, 
Oprogramowanie diagnostyczne i  do  rozwiązywania problemów, 
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dla studentów, 
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, Oprogramowanie do  automatyzacji dokumentów, 
Oprogramowanie do  automatyzacji przemysłowej, Oprogramowa-
nie do diagramów, Oprogramowanie do elektronicznych systemów 
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wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do  han-
dlu detalicznego, Oprogramowanie do  produkcji, Oprogramowa-
nie do  produkcji wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie 
do  przesyłania wiadomości on-line, Oprogramowanie do  serwe-
ra pośredniczącego, Oprogramowanie do  serwerów baz danych, 
Oprogramowanie do  synchronizacji baz danych, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do monitoringu, Oprogramowanie do testowania opro-
gramowania, Oprogramowanie do  uzyskiwania dostępu do  treści, 
Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogramowanie do wspar-
cia produkcji, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Opro-
gramowanie do  zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie 
do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do zarzą-
dzania personelem, Oprogramowanie do  zarządzania wydajnością 
firmy, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, Oprogramo-
wanie do  zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania relacjami 
z  klientami, Oprogramowanie do  zarządzania treścią, Oprogramo-
wanie do  zarządzania budynkami, Oprogramowanie do  zarządza-
nia ruchem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz 
do baz danych, Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji 
procesów [RPA], Oprogramowanie Enterprise Content Management 
[ECM], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do  te-
lefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogra-
mowanie interaktywne bazy danych, Oprogramowanie interfejsów, 
Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, 
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami 
danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramo-
wanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do autoryza-
cji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe do celów 
biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do skanowania obra-
zów i  dokumentów, Oprogramowanie komputerowe do  łączności 
za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, Oprogramowanie symu-
lacyjne do aplikacji, Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, 
Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Opro-
gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, Oprogra-
mowanie użytkowe komputerów osobistych do  systemów kontroli 
dokumentów, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych 
do zarządzania systemami kontroli dokumentów, Oprogramowanie 
wspomagające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie wspoma-
gające, Oprogramowanie związane ze  sztuczną inteligencją i  na-
uczaniem maszynowym, Pakiety biurowe [oprogramowanie], Pa-
kiety oprogramowania, Pakiety oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Pobieralne oprogra-
mowanie komputerowe do  zarządzania informacjami, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do  zarządzania danymi, Użytkowe 
oprogramowanie komputerowe do pobrania, Zapisane oprogramo-
wanie komputerowe, Zintegrowane pakiety oprogramowania, 42 
Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do  uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i  głębokich 
sieci neuronalnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 349541 (220) 2021 06 23 (210) 530674
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ECOEU
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, Usługi w  zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą Internetu, Usługi handlowe online, w  ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na  aukcję, a  licytacja odbywa 
są  za  pośrednictwem Internetu, Usługi pośrednictwa i  doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Administrowanie sprzedażą, Przeprowadza-
nie sprzedaży aukcyjnej, Pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na  rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz innych, przez sklepy online, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie 
reklamy, marketingu i  promocji, Organizowanie imprez, wystaw, 

targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i  reklamo-
wych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Doradztwo marke-
tingowe w  zakresie mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży, 
w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: paliwo 
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do celów oświetleniowych, 
nieszlachetne i  szlachetne, obrobione i  nieobrobione metale, wy-
roby ślusarskie i  drobne wyroby z  żelaza do  celów dekoracyjnych, 
noże, sztućce, oprawy oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, 
grzewcze, produkujące parę, do gotowania, chłodzące, do suszenia 
i do wentylacji, metale szlachetne i ich stopy i wyprodukowane z nich 
materiały i towary nimi platerowane, wyroby jubilerskie, wyroby jubi-
lerskie, kamienie szlachetne, zegarki i przyrządy zegarmistrzowskie, 
okulary i okulary przeciwsłoneczne, skóra i imitacje skóry oraz towa-
ry z tych materiałów, futra i skóry, walizki podróżne i walizki podręcz-
ne, parasole, parasole przeciwsłoneczne i  kije trekkingowe, bicze, 
uprząż i wyroby siodlarskie, odzież, obuwie, nakrycia głowy, meble, 
meble ogrodowe, elementy umeblowania, antyki, tekstylia i wyroby 
włókiennicze, w  szczególności towary tekstylne, pościele i  obrusy, 
dywany i  inne materiały do  pokrywania podłóg, elektryczne i  nie-
elektryczne urządzenia do  użytku domowego i  kuchenne, wyroby 
szklane, ceramiczne, porcelanowe, metalowe i z tworzywa sztuczne-
go do użytku domowego i kuchni, pojemniki do użytku domowego 
i  kuchni, garnki kuchenne, akcesoria dekoracyjne, artykuły dekora-
cyjne i materiały dekoracyjne, ozdoby na cały rok, ozdoby świątecz-
ne, ozdoby na przyjęcia i ozdoby tematyczne, hafty, sztuczne kwiaty, 
artykuły sportowe i  urządzenia, gry i  zabawki, ozdoby choinkowe, 
druki, gazety, magazyny, czasopisma, książki, artykuły biurowe i ma-
teriały piśmienne, artykuły spożywcze i napoje, produkty delikateso-
we, wina, zwierzęta i rośliny, artykuły dla palących, 42 Hosting por-
tali internetowych, Hosting platform komunikacyjnych w internecie, 
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez 
Internet, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii 
chatów i  forów internetowych, Projektowanie portali sieciowych, 
Projektowanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie, opracowywanie 
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projek-
towanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online .

(111) 349542 (220) 2021 07 21 (210) 531912
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA ., Funchal (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA RECEIVED
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 25 .01 .15, 24 .03 .01, 02 .01 .01, 05 .13 .25, 
01 .01 .04, 22 .05 .01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 349543 (220) 2021 07 27 (210) 532035
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) OLEJNIK HONG GAM MINH-DUC, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) com VIET
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(540)

(591) biały, beżowy, czarny, czerwony, ciemnoszary, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .15 .05, 02 .01 .04, 02 .01 .11, 11 .03 .18
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi gastronomiczne .

(111) 349544 (220) 2021 05 24 (210) 529363
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) B .O .H .O . COFFEE & BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B .O .H .O Coffee & Bar
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi barowe, Usługi restauracyjne .

(111) 349545 (220) 2021 08 05 (210) 532414
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) WINIARSKI DAMIAN, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDERTIF
(540)

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z  tworzyw sztucznych, Bransoletki 
[biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami], Breloczki do  kluczy, Breloczki do  kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], Imitacja biżuterii, Kolczyki, Łańcuszki [biżu-
teria], Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria], Sygnety, Wisiorki, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki 
[biżuteria], Zegarki, Zawieszki do kółek na klucze, 25 Kombinezony 
przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, 
Kominiarki, Komplety koszulek i  spodenek, Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Ko-
stiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywniany-
mi miseczkami, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, 
Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z  przodu, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule 
sztruksowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszu-
le z  golfem, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule z  krótkimi rękawami, 
Koszule z  włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do  biegania, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki 
do futbolu amerykańskiego, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastycz-
ne bez rękawów, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki polo 
z  dzianiny, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  dzia-
niny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 
Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bez 
rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki 
dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
jako odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki 
odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, 
Kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skó-
rzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczel-
ne, Kurtki z  dzianiny polarowej, Kurtki z  kapturem chroniące przed 
zimnem i  wiatrem, Kurtki z  rękawami, Kurtki zamszowe, Mankiety, 
Mankiety do butów, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Maski 
na oczy do spania, Maski ochronne [modna odzież], Maski ochron-
ne [odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze . spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Na-
krycia głowy, Napiętki do obuwia, Nauszniki [odzież], Nieprzemakal-
na odzież wierzchnia, Obcasy, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do upra-

wiania sportów, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, 
Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obu-
wie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wyko-
nane z winylu, Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze szyi, Ociepla-
cze na szyję, Ocieplane kamizelki, Ocieplane kurtki, Odzież, Odzież 
dziana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież męska, Odzież 
nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież skórzana, Odzież spor-
towa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież tkana, 
Odzież tkana, Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia głowy 
z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia robocze [kombine-
zony], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na biust [odzież], Opaski 
na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające 
pot, Opaski przeciwpotne na  głowę, Opaski przeciwpotne na  nad-
garstek, Paski do butów, Paski skórzane [odzież], Paski [odzież], Pa-
ski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy 
przez ramię do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze 
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, Płaszcze zimowe, Pode-
szwy butów, Podeszwy do obuwia, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
koszulki sportowe, Podszewki do  kurtek, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Polary, Półgolfy, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rę-
kawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowery z długimi rękawa-
mi, Pulowery z kapturem, Pulowery z polaru, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki 
[odzież], Rękawiczki z  jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Skarpetki, spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie khaki, Spodnie [nie-
formalne], Spodnie od dresu, Spodnie skórzane, Spodnie sportowe, 
Spodnie sztruksowe, Spodnie wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Stro-
je jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje 
sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry bez rę-
kawów, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z de-
koltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, Swetry z półgolfem, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, Szerokie koszule 
wierzchnie, Szlafroki, Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, 
Szorty [odzież], T-shirty z  krótkim rękawem, Tenisówki, Tenisówki 
[obuwie], Tkane koszule, Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy 
[odzież], Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Ubrania codzienne, Wia-
trówki .

(111) 349546 (220) 2021 08 05 (210) 532415
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) WINIARSKI DAMIAN, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VANDERTIF
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z  tworzyw sztucznych, Bransoletki 
[biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami], Breloczki do  kluczy, Breloczki do  kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], Imitacja biżuterii, Kolczyki, Łańcuszki [biżu-
teria], Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria], Sygnety, Wisiorki, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki 
[biżuteria], Zegarki, Zawieszki do kółek na klucze, 25 Kombinezony 
przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, 
Kominiarki, Komplety koszulek i  spodenek, Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Ko-
stiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywniany-
mi miseczkami, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, 
Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z  przodu, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule 
sztruksowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszu-
le z  golfem, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule z  krótkimi rękawami, 
Koszule z  włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do  biegania, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki 
do futbolu amerykańskiego, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastycz-
ne bez rękawów, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki polo 
z  dzianiny, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, Koszulki z  dzia-
niny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 
Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bez 
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rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki 
dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
jako odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki 
odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, 
Kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skó-
rzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczel-
ne, Kurtki z  dzianiny polarowej, Kurtki z  kapturem chroniące przed 
zimnem i  wiatrem, Kurtki z  rękawami, Kurtki zamszowe, Mankiety, 
Mankiety do butów, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Maski 
na oczy do spania, Maski ochronne [modna odzież], Maski ochron-
ne [odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze . spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Na-
krycia głowy, Napiętki do obuwia, Nauszniki [odzież], Nieprzemakal-
na odzież wierzchnia, Obcasy, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do upra-
wiania sportów, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, 
Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obu-
wie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wyko-
nane z winylu, Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze szyi, Ociepla-
cze na szyję, Ocieplane kamizelki, Ocieplane kurtki, Odzież, Odzież 
dziana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież męska, Odzież 
nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież skórzana, Odzież spor-
towa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież tkana, 
Odzież tkana, Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia głowy 
z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia robocze [kombine-
zony], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na biust [odzież], Opaski 
na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające 
pot, Opaski przeciwpotne na  głowę, Opaski przeciwpotne na  nad-
garstek, Paski do butów, Paski skórzane [odzież], Paski [odzież], Pa-
ski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy 
przez ramię do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze 
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, Płaszcze zimowe, Pode-
szwy butów, Podeszwy do obuwia, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
koszulki sportowe, Podszewki do  kurtek, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Polary, Półgolfy, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rę-
kawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowery z długimi rękawa-
mi, Pulowery z kapturem, Pulowery z polaru, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki 
[odzież], Rękawiczki z  jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Skarpetki, spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie khaki, Spodnie [nie-
formalne], Spodnie od dresu, Spodnie skórzane, Spodnie sportowe, 
Spodnie sztruksowe, Spodnie wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Stro-
je jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje 
sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry bez rę-
kawów, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z de-
koltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, Swetry z półgolfem, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, Szerokie koszule 
wierzchnie, Szlafroki, Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, 
Szorty [odzież], T-shirty z  krótkim rękawem, Tenisówki, Tenisówki 
[obuwie], Tkane koszule, Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy 
[odzież], Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Ubrania codzienne, Wia-
trówki .

(111) 349547 (220) 2021 08 24 (210) 533070
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVENIR MEDICAL
(540)

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 3 Roztwory do  czyszczenia szkieł okularów, Ściereczki 
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 5 Środki 
dezynfekcyjne do  celów higienicznych, Roztwory do  płukania so-
czewek kontaktowych, Roztwory nawilżające do  soczewek kontak-
towych, Roztwory do  dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople 
do oczu, 9 Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Oku-
lary, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Soczew-
ki okularowe, Okulary antyrefleksyjne, Okulary korekcyjne, Okulary 
do  czytania, Gotowe okulary do  czytania, Okulary przeciwsłonecz-
ne, Okulary do  uprawiania sportu, Okulary progresywne, Okulary 
ochronne, Okulary pływackie, Okulary przeciwoświetleniowe, Okula-
ry dla rowerzystów, Okulary inteligentne, Soczewki kontaktowe, So-
czewki optyczne, Pryzmaty, Szkła powiększające, Lornetki, Teleskopy, 
Mikroskopy, Łańcuszki do  okularów i  do  okularów przeciwsłonecz-
nych, Paski do okularów, Futerały na okulary, Etui na okulary, Pojem-
niki do  soczewek kontaktowych, Futerały na  urządzenia optyczne, 
Szkła przeciwsłoneczne nakładane na  okulary, Części do  okularów, 
Soczewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki optyczne, Woreczki 
na okulary, Etui na akcesoria optyczne, Gogle korekcyjne do pływa-
nia, Optyczne artykuły, Osłony do  okularów, Pojemniczki na  szkła 
kontaktowe, Smycze do  okularów, Łańcuszki do  binokli, Zauszniki 
do  okularów, Urządzenia do  mycia szkieł kontaktowych, Uchwyty 
do  okularów, Rzemienie do  okularów, Paski do  okularów przeciw-
słonecznych, Okulary 3D, 10 Aparaty słuchowe i  akcesoria do  nich, 
Elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe 
dla niesłyszących i  akcesoria do  nich, Aparaty słuchowe sterowane 
elektrycznie i akcesoria do nich, Adaptery do aparatów słuchowych, 
Zatyczki do  uszu, Zatyczki do  uszu [przyrządy do  ochrony uszu], 
Wkładki douszne do użytku medycznego, Wkładki douszne będące 
elementami aparatów słuchowych, Przyrządy do  badania wzroku, 
Urządzenia do  badania wzroku, Przyrządy do  badania oczu, Urzą-
dzenia do badania oczu, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: kro-
ple do oczu, suplementy diety, roztwory do czyszczenia szkieł oku-
larów, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do  czyszczenia 
okularów, środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, roztwory 
do  płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające do  so-
czewek kontaktowych, roztwory do  dezynfekcji soczewek kontak-
towych, artykuły optyczne, urządzenia i  przyrządy optyczne, oku-
lary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki 
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, 
soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powięk-
szające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, okulary do czytania, gotowe 
okulary do czytania, łańcuszki do okularów i do okularów przeciw-
słonecznych, paski do okularów, futerały na okulary, etui na okula-
ry, pojemniki do  soczewek kontaktowych, futerały na  urządzenia 
optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na  okulary, okulary 
antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary progresywne, okulary 
ochronne, okulary pływackie, okulary przeciwoświetleniowe, okula-
ry 3d, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne, okulary prze-
ciwsłoneczne, części do okularów, oprawki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczew-
ki optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria optyczne, futerały 
na okulary, gogle korekcyjne do pływania, optyczne artykuły, osłony 
do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów, 
łańcuszki do  binokli, zauszniki do  okularów, urządzenia do  mycia 
szkieł kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okularów, 
paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe i akcesoria 
do  nich, elektryczne aparaty słuchowe i  akcesoria do  nich, aparaty 
słuchowe dla niesłyszących i  akcesoria do  nich, aparaty słuchowe 
sterowane elektrycznie i  akcesoria do  nich, adaptery do  aparatów 
słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochro-
ny uszu], wkładki douszne do użytku medycznego, wkładki douszne 
będące elementami aparatów słuchowych, przyrządy do  badania 
wzroku, urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu, 
urządzenia do  badania oczu, Prowadzenie sklepu internetowe-
go opartego na  sprzedaży i  doradztwie z  zakresu optyki, oftalmiki 
i kontaktologii, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administra-
cyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowa-
nie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, Usługi zarządzania biznesowego w  zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kon-
traktu franczyzowego, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w  zakresie franchisingu, Usługi zarządzania biurowego [dla 
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osób trzecich], Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w za-
kresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi sekretarskie 
i biurowe, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchi-
singu, Pomoc przy prowadzeniu franczyz, Doradztwo i  konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarzą-
dzania personelem, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Usłu-
gi w zakresie pośrednictwa pracy, Księgowość, Księgowość admini-
stracyjna, Usługi reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja 
próbek reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, Usługi doradcze dotyczące reklamy, 
Badanie rynku, Analiza reakcji na  reklamę i  badania rynkowe, Ba-
dania opinii publicznej, Analizy prognoz ekonomicznych do  celów 
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów ekonomicznych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyj-
ne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi franchisingowe w zakresie 
zakładania i prowadzenia salonów optycznych, Prowadzenie sklepu 
w  zakresie soczewek kontaktowych i  akcesoriów pielęgnacyjnych, 
37 Naprawa i  konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesły-
szących, Naprawa okularów, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą i konserwacją okularów, Budowa sklepów, 41 Edukacja, Usłu-
gi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Usługi 
szkolenia personelu, Organizacja warsztatów i  seminariów, Organi-
zacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Szkolenia z za-
kresu optometrii, 44 Usługi okulistyczne, Diagnostyka okulistyczna, 
Zabiegi okulistyczne, Usługi ortooptyczne, Usługi optyczne, Badania 
optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania 
wzroku [zakłady optyczne], Dopasowywanie okularów, Usługi infor-
macyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi optometryczne, 
Doradztwo związane z  badaniem słuchu, Poradnictwo medyczne 
związane z utratą słuchu, Usługi przesiewowych badań wzroku, Ba-
danie słuchu .

(111) 349548 (220) 2021 08 26 (210) 533157
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) KROTOSKI BŁAŻEJ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bawidło .pl
(540)

(591) żółty, zielony, czarny, czerwony
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z hulajnogami [zabawkami], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z hulajnogami [zabawkami], Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  kaskami dla rowerzystów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kaskami dla rowerzystów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rowerami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z rowerami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  kredkami do  kolorowania, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z kredkami do kolorowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z flamastrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z flamastrami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plasteliną do zabawy, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  plasteliną do  zabawy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  stemplami do  pieczętowania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stemplami do pieczętowa-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  książkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z farbami do celów artystycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z farbami do celów artystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z brokatem do celów biurowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  brokatem do  celów biurowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gliną do modelowania dla 
dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gliną do modelowania 
dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z modeliną poli-
merową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z modeliną polimero-
wą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami drukowa-
nymi i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  materiałami drukowanymi 
i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z plecakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z bidonami (pustymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bi-
donami (pustymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naczy-
niami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  naczyniami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze śliniakami z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze śliniakami z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kocami bawełnianymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kocami bawełnianymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pościelą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pościelą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  preparatami i  artykułami higienicznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami hi-
gienicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zestawami 
produktów do  higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zestawami produktów do  higieny jamy ustnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  kosmetykami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z żelami pod prysznic i do kąpieli, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z żelami pod prysznic i do kąpieli, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mydłem pielęgnacyjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mydłem pielęgnacyjnym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z oliwkami dla niemowląt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oliwkami dla niemowląt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  szamponami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  szamponami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lakierami do paznokci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z la-
kierami do paznokci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płyna-
mi do mycia naczyń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami 
do  mycia naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pastą 
do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pastą do zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dezodorantami i antyper-
spirantami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dezodorantami 
i antyperspirantami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do  czyszczenia i  odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nocnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nocnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
kładkami na deskę sedesową dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakładkami na deskę sedesową dla dzieci, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z  lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  matami na  biurko, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z matami na biurko, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze szkatułkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkatuł-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smoczkami do użyt-
ku z butelkami do karmienia niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  smoczkami do  użytku z  butelkami do  karmienia nie-
mowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do kar-
mienia i smoczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami do  karmienia i  smoczkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  butelkami do  karmienia niemowląt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  butelkami do  karmienia niemowląt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  aspiratorami do  nosa, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z aspiratorami do nosa, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z termometrami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  termometrami, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w  związku ze  szczotkami kąpielowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze szczotkami kąpielowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przewijakami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z przewijakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oku-
larami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gumkami do wło-
sów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  gumkami do  włosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spinkami do włosów, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku ze  spinkami do  włosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyrządami do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  przyrządami do  masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  zawieszkami do  breloków do  kluczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zawieszkami do breloków do kluczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  środkami czyszczącymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami czyszczącymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze świecami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze świecami, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z żywnością, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  opaskami na  głowę, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z opaskami na głowę, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  turbanami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  turbanami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi .

(111) 349549 (220) 2021 08 26 (210) 533174
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) OTOEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otoedu
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 09 .07 .05, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, Nauczanie 
i szkolenia .

(111) 349550 (220) 2021 08 27 (210) 533236
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) NOWAKOWSKI TARSALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BŁĘKITNY KOPAŃ DOMKI NAD MORZEM
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 03 .07 .16, 26 .11 .13, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Udostępnianie sprzętu i  obiektów kempingowych 
dla przyczep turystycznych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu dla 

przyczep kempingowych, Usługi obiektów gościnnych [zakwatero-
wanie], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjaz-
dami], Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizo-
wanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego .

(111) 349551 (220) 2021 08 29 (210) 533248
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Finexo .pl Financial Experts Organization
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skom-
puteryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich .

(111) 349552 (220) 2021 09 03 (210) 533537
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) NORWIŃSKA EWA MISIOWO, Jabłonka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISIOWO
(510), (511) 25 Odzież dziecięca .

(111) 349553 (220) 2021 09 06 (210) 533559
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) CZYSZCZOŃ, Murów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JM Protector
(510), (511) 6 Metalowe parapety okienne, Parapety z  materiałów 
metalowych, Materiały do obróbki dachu metalowe, Okładziny z bla-
chy cienkiej, Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Blacha, Blacha 
do  pokrycia dachu z  metalu, Metalowe materiały na  ogrodzenia, 
Ogrodzenia metalowe .

(111) 349554 (220) 2021 08 26 (210) 533162
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KELLER FLOOR
(510), (511) 6 Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Rozdzie-
lacze hydrauliczne mosiężne i  stalowe, 17 Giętkie rury, rurki, węże 
i  wyposażenie do  nich [w  tym zawory] oraz wyposażenie do  rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Kształtki, niemetalowe, do  rur 
sztywnych, Kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 Rury wo-
dociągowe niemetalowe, Rury (sztywne-), niemetalowe [budownic-
two], Rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe niemetalowe .

(111) 349555 (220) 2021 08 26 (210) 533193
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) S-STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSHI MOSHI SUSHI
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(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, 
Doradztwo kulinarne, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Informa-
cje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bu-
fety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i  napoje], Przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Przygotowywa-
nie posiłków, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i  napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Udostępnianie opinii na  temat restauracji, Udostępnianie opinii 
na  temat restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, Udzielanie informacji w  zakresie barów, Udzielanie infor-
macji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi 
barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, Usługi doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, Usługi doradców w  zakresie win, Usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w  żywność], Usługi klubów w  zakresie do-
starczania żywności i napojów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi 
restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restau-
racji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi 
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi rezerwacyjne w zakresie 
rezerwacji posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi 
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi świadczone przez bary bistro .

(111) 349556 (220) 2021 08 16 (210) 532742
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) WODOCIĄGI RACIBORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RACIBO RZANKA 1874
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy, żółty, zielony, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .15 .15, 27 .07 .25, 26 .01 .04
(510), (511) 37 Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Czysz-
czenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia kanalizacji, Naprawa 
systemów kanalizacji, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Konserwacja 
rur kanalizacyjnych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, In-
stalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie, kon-
serwacja i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Budowa instalacji 
wodociągowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie 
przepustów, 39 Zaopatrywanie w wodę, Zbieranie ścieków przez ka-
nalizację publiczną, 42 Usługi laboratoryjne, Opracowywanie projek-
tów technicznych do projektów budowlanych, Projektowanie i plano-
wanie techniczne systemów kanalizacyjnych .

(111) 349557 (220) 2021 08 19 (210) 532892
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 22
(732) ŚMIECIUCH DARIUSZ, Tarnogród (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROSTAL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze i części do maszyn rolniczych .

(111) 349558 (220) 2020 08 14 (210) 517174
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 27
(732) GASTRO JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) błękitny, morski, granatowy
(531) 02 .09 .14, 26 .11 .25, 26 .13 .25, 29 .01 .11
(510), (511) 9 mobilna aplikacja do  szukania pracy, aplikacje kom-
puterowe do  pobrania, aplikacje mobilne do  pobrania, 35 analizy 
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, ba-
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dania rynku, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
edytorskie usługi w  dziedzinie reklamy, informacja o  działalności 
gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów, sondaże, 
organizowanie przetargów w  celach handlowych i  reklamowych, 
doradztwo handlowe, pośrednictwo pracy, doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, w  tym za  pośrednictwem 
portalu internetowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
opracowywanie i  organizowanie programów promocyjnych, wy-
szukiwanie informacji dla osób trzecich, gromadzenie dokumentów 
w wersji elektronicznej i udostępnianie ich klientom, powielanie do-
kumentów, opracowywanie CV dla osób trzecich, dobór personelu, 
usługi rekrutacji personelu, zapewnienie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sortowanie danych 
w  bazach komputerowych, 38 usługa w  zakresie obsługi klientów 
przy wykorzystaniu sieci internetowej, udostępnianie informacji 
z  możliwością elektronicznego przyjmowania wiadomości, usługi 
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią kom-
puterową, w tym Internetu, usługi w zakresie dostępu do sieci kom-
puterowych, w  szczególności Internetu, w  tym w  sposób mobilny 
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz 
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi 
w  zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali interneto-
wych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomo-
cą komputera i  telefonu, usługi przesyłania telekopii, przydzielanie 
dostępu baz danych, usługi telekomunikacyjne, komunikacja za po-
średnictwem telefonów i Internetu, nadawanie bezprzewodowe, 41 
usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, działalność spor-
towa i kulturalna, usługi w zakresie inicjowania i wpierania projektów 
edukacyjnych i  edytorskich, organizowania wymiany kulturalnej, 
organizowania regionalnych, ogólnopolskich i  zagranicznych sesji 
i konferencji, inicjowania, organizowania kształcenia i doskonalenia 
zawodowego twórców menadżerów i  animatorów kultury, usługi 
edukacyjne, organizowanie i  prowadzenie szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, organi-
zowanie konkursów, publikowanie materiałów drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i  publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty naukowe, po-
pularnonaukowe, krytyczne i  recenzenckie oraz edukacyjne, usługi 
kulturalne i oświatowe, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub 
rekreację, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna .

(111) 349559 (220) 2021 02 19 (210) 524991
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) KOWALSKI JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA RED, 
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 01 .11 .01
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne kosmetyczne, audio, video, 
agd do do użytku osobistego, domowego i zarobkowego, 35 Dystry-
bucja sprzętu elektronicznego, Usługi reklamowe w zakresie sprzętu 
elektronicznego, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie artykułów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicz-
ne] urządzeń elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej urządzeń 
elektronicznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
urządzeń elektronicznych, Usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej urządzeń elektronicznych .

(111) 349560 (220) 2021 07 14 (210) 531562
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11

(732) AEGIS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AEGIS SECURITY
(540)

(531) 27 .05 .01, 24 .01 .23
(510), (511) 35 Usługi zarządzania danymi osobowymi, Usługi wy-
szukiwania danych, Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi in-
formacyjne dotyczące przetwarzania danych, Uzyskiwanie statystyk 
biznesowych dla osób trzecich, Usługi gromadzenia danych, Gro-
madzenie danych dla osób trzecich, Gromadzenie i  systematyzacja 
danych biznesowych, Dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, Przetwarzanie danych osobowych, Przetwarzanie danych 
dla firm, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów 
biznesowych, Komputerowa weryfikacja danych, Zbieranie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie danych w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Wprowadzanie i  przetwarza-
nie danych, Weryfikacja przetwarzania danych, Zautomatyzowane 
przetwarzanie danych, Usługi doradztwa biznesowego dotyczą-
ce przetwarzania danych, Przetwarzanie danych elektronicznych, 
Kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, Kompi-
lacja i  systematyzacja informacji w bankach danych, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Analizy 
kosztów, Agencje reklamowe, Analizy rynkowe, Badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  dziedzinie prowadzenia 
i organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zarządza-
niu personelem, Prognozy ekonomiczne, Pomoc przy zarządzaniu 
działalnościami gospodarczymi, 38 Usługi elektronicznej wymiany 
danych, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w  ba-
zach danych dostępnych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych 
i obrazów, Komputerowe przesyłanie danych, Elektroniczne przesy-
łanie danych, Międzynarodowa transmisja danych, Przekazywanie 
informacji za pomocą komputera, Przekazywanie informacji I danych 
za pośrednictwem usług online, Przesyłanie informacji drogą online, 
Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, Zapewnianie dostę-
pu do danych w sieciach, Dostarczanie powiadomień pocztą elektro-
niczną, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
45 Usługi w zakresie ochrony, Doradztwo w zakresie ochrony osobo-
wej, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób .

(111) 349561 (220) 2021 08 25 (210) 533148
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) OCHMAN MACIEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eNVIDRY
(510), (511) 11 Urządzenia do  dezodoryzacji powietrza, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza .

(111) 349562 (220) 2021 08 25 (210) 533149
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) OCHMAN MACIEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eNVIMAX
(510), (511) 1 Biologiczne preparaty inne niż do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Odczynniki do użytku w procesach biologicz-
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nych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Aktywato-
ry biologiczne, Preparaty do biologicznego oczyszczania powietrza, 
3 Olejki eteryczne, Aromaty-olejki eteryczne, Kosmetyki, detergenty 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych .

(111) 349563 (220) 2021 10 12 (210) 535142
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSOK!
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 .03 .11, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napo-
je izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeź-
wiające, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, drinki na  bazie piwa, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje serwatkowe, soki, 
sorbety jako napoje, syropy do napojów, owocowe nektary bezalko-
holowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
smoothie .

(111) 349564 (220) 2021 10 15 (210) 535266
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SASH
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i  szkolenia, Edu-
kacja [nauczanie], Nauczanie, Warsztaty w  celach szkoleniowych, 
Warsztaty w  celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów, semina-
riów i  warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i  kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warsztatów 
i  seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek instruktażowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i  szkoleniowych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Szkolenia w  za-
kresie stylizacji brwi i  rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie usług 
przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo dotyczące uro-
dy, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji 
rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi przedłużania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręca-
nia rzęs, Usługi nitkowania brwi .

(111) 349565 (220) 2021 10 15 (210) 535268
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SASH Lash&Brow
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i  szkolenia, Edu-
kacja [nauczanie], Nauczanie, Warsztaty w  celach szkoleniowych, 

Warsztaty w  celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów, semina-
riów i  warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i  kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warsztatów 
i  seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek instruktażowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i  szkoleniowych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Szkolenia w  za-
kresie stylizacji brwi i  rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie usług 
przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo dotyczące uro-
dy, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji 
rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi przedłużania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręca-
nia rzęs, Usługi nitkowania brwi .

(111) 349566 (220) 2021 10 15 (210) 535274
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SASH LASH & BROW
(540)

(531) 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 24 .17 .25
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i  szkolenia, Edu-
kacja [nauczanie], Nauczanie, Warsztaty w  celach szkoleniowych, 
Warsztaty w  celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów, semina-
riów i  warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i  kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warsztatów 
i  seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek instruktażowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i  szkoleniowych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Szkolenia w  za-
kresie stylizacji brwi i  rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie usług 
przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo dotyczące uro-
dy, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji 
rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi przedłużania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręca-
nia rzęs, Usługi nitkowania brwi .

(111) 349567 (220) 2021 07 16 (210) 531694
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) HoppyGo s .r .o ., Holešovice (CZ)
(540) (znak graficzny)
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(540)
(540)

(531) 26 .01 .01, 24 .17 .08, 26 .11 .13
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Aplikacje kompu-
terowe do  pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Interfejsy komputerowe, 39 Transport, Dostarcza-
nie wiadomości, Rezerwacja transport, Organizacja transportu oso-
bowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Wypożycza-
nie samochodów wyścigowych, Wynajem samochodów, Udzielanie 
informacji o  wynajmowanych samochodach, Wypożyczanie pojaz-
dów, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi carsha-
ringu, Transport pasażerski, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu 
do celów podróży .

(111) 349568 (220) 2021 08 17 (210) 532756
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przęsocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4air
(510), (511) 11 Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Elektryczne promiennikowe 
urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia 
grzewcze podłogowe, Grzejniki olejowe, Grzejniki gazowe, Grzejniki 
przemysłowe, Palniki olejowe, Palniki gazowe, Palniki paliwowe, Ko-
tły grzewcze, Urządzenia do  chłodzenia powietrza, Podgrzewacze 
powietrza, Osuszacze powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, 
Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia klima-
tyzacyjne, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki do instalacji 
centralnego ogrzewania, Grzejniki do  systemów centralnego ogrze-
wania, Agregaty klimatyzacyjne, Wentylatory elektryczne do  użytku 
osobistego, Filtry do klimatyzacji, Urządzenia jonizujące do oczyszcza-
nia powietrza lub wody, Oczyszczacze powietrza, Kaloryfery elektrycz-
ne, Elektryczne suszarki do rąk, Filtry do użytku przemysłowego i do-
mowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Oświe-
tlenie i  reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery i  podgrzewacze, 
Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego .

(111) 349569 (220) 2021 08 18 (210) 532849
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL, Brzoza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARTPOL
(510), (511) 3 Kosmetyki na  bazie produktów pszczelich, Mydła 
na  bazie produktów pszczelich, Szampony na  bazie produktów 
pszczelich, Kremy na bazie produktów pszczelich, Dermokosmetyki 
z  propolisem, Kosmetyki na  bazie miodu, Kosmetyki na  bazie pro-
polisu, Kosmetyki na bazie oleju z pyłku kwiatowego pszczelego, 4 
Wosk pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w  produkcji kosmetyków, 
Wosk pszczeli do produkcji świec, Świece woskowe z wosku pszcze-
lego, 5 Pastylki z  propolisem, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi na bazie produktów pszczelich, Suplementy diety na bazie 
oleju z pyłku kwiatowego pszczelego, Suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, Pyłek pszczeli stosowany jako 
suplement diety, 14 Biżuteria wykonana z  produktów pszczelich, 
30 Miód, Naturalne miody pszczele, Produkty pszczele, Kit pszczeli 

spożywczy, Propolis, Mleczko pszczele do  celów spożywczych, Jad 
pszczeli, Pierzga pszczela, Słodycze do ssania, Cukierki, Lizaki z pro-
polisem, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci Internet, następujących towarów: kosmetyki na bazie 
produktów pszczelich, mydła na  bazie produktów pszczelich, kre-
my na bazie produktów pszczelich, dermokosmetyki z propolisem, 
wosk pszczeli, świece woskowe z wosku pszczelego, pastylki z pro-
polisem, suplementy diety dla ludzi na bazie produktów pszczelich, 
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety za-
wierające propolis, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
biżuteria wykonana z produktów pszczelich, miód, naturalne miody 
pszczele, produkty pszczele, pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, 
propolis, mleczko pszczele do  celów spożywczych, jad pszczeli, 
pierzga pszczela, słodycze do  ssania, cukierki, lizaki z  propolisem, 
lizaki z mleczkiem pszczelim, olej z pyłku kwiatowego pszczelego .

(111) 349570 (220) 2021 08 19 (210) 532872
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 13
(732) TRZASKA ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polonia’Ole
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłu-
maczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych .

(111) 349571 (220) 2021 07 22 (210) 531861
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) PLANET FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CINAWAY
(510), (511) 30 Płatki śniadaniowe, Muesli, Chipsy kukurydziane, 
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, 
Chipsy kukurydziane o  smaku wodorostów, Chipsy taco, Chipsy 
tortilla, Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, 
Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe w  kształcie kulek (arare), Chrupki 
serowe [przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbo-
żowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], 
Ciastka z prosa, Czipsy na bazie zbóż, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Dania na bazie ryżu, Kra-
kersy ryżowe, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy o smaku warzyw, 
Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku 
mięsnym, Krakersy nadziewane serem, Krakersy krewetkowe, Przeką-
ski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, 
Precelki, Placki, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przekąski wykona-
ne z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wy-
konane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowa-
nych sucharów, Przekąski wytwarzane z  muesli, Przekąski z  ekstru-
dowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki 
razowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wyko-
nane z kukurydzy, Przekąski składające się z produktów zbożowych, 
Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Wafle ry-
żowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Czekoladowe wyroby 
cukiernicze nielecznicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy 
w czekoladzie, Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, 
Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czeko-
ladowej, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze o  smaku czekolado-
wym, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Kawa, Herbata, 
Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka, Prepa-
raty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze płynne, Lód, Sorbety [lody], Lody mlecz-
ne, Miód, Melasa, Syrop stołowy, Syrop smakowy, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Sosy [przyprawy], Przypra-
wy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Ciasteczka ce-
bulowe, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej 
formowane przez wyciskanie, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski 
kukurydziane], Kukurydza prażona [popcorn], Krakersy z preparatów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski słone na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
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nie z chleba, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Popcorn 
smakowy, Senbei [ciastka ryżowe], Smażone ciastka ryżowe [topioki], 
Tacos [danie meksykańskie], Batony zbożowe i energetyczne, Ciasta, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka  .

(111) 349572 (220) 2020 05 13 (210) 513439
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) STASICZKA ARTUR F .H . GIOVANNI COLLECTION, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oio moio OIOMOIO
(540)

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe ( stano-
wiące element odzieży), odzież sportowa, odzież w stylu sporto-
wym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski 
do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, 
opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna damska, 
męska i  dziecięca, 26 dodatki do  odzieży, 35 usługi zarządzania 
społecznością online, promocja online odzieży, promocja i  rekla-
ma odzieży i/lub branży odzieżowej online, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, reklamowych i handlowych, usługi 
reklamowe i marketingowe za pośrednictwem bloga i/lub mediów 
społecznościowych, organizacja i prowadzenie pokazów handlo-
wych związanych z  odzieżą i  branżą odzieżową oraz dystrybucji 
treści wideo online dotycząca ww . usług, usługi promocyjne, mia-
nowicie promocja towarów i usług innych osób poprzez rozrywkę 
online, edukację online i dzielenie się treściami multimedialnymi 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi 
reklamowe i promocyjne oraz usługi informacyjne z nimi związane 
w dziedzinie mody i/lub branży odzieżowej, wszystkie dostarcza-
ne online z komputerowych baz danych lub Internetu, produkcja 
nagrań wideo do  celów reklamowych, promowanie działalności 
gospodarczej w tym dotyczące odzieży i branży odzieżowej za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi w  zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych 
w tym online i/lub za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, sprzedaż aukcyjna, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w  zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, ak-
cesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w  stylu sportowym, 
odzież męska, damska i  dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski 
do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, 
opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna dam-
ska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży dotyczące branży odzie-
żowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarcza-
nie informacji za  pośrednictwem Internetu na  temat sprzedaży 
towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży towarów, promocja 
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie i  orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzeda-
ży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów kupna 
i  sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządza-
nia sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje 
na  temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na  temat 
sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, 
administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub 
online, organizowanie usług wynikających z  umów z  osobami 
trzecimi (handel), udostępnianie online materiałów reklamowych 
i  promocyjnych związanych ze  sprzedażą produktów, pośrednic-
two handlowe, udostępnianie i dostarczanie informacji o produk-
tach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub 
globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzeda-
ży towarów, promowanie sprzedaży za  pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, usługi konsultacyjne, doradzę 
i informacyjne w zakresie wymienionych usług, poradnictwo w za-
kresie uprzednio wymienionych usług, 38 przesyłanie informacji 

drogą online, emitowanie i  transmitowanie programów telewizji 
internetowej, transmisja publikacji elektronicznych online, usługi 
przesyłania wiadomości online, komunikacja za  pośrednictwem 
blogów online, nadawanie wiadomości środkami elektroniczny-
mi, nadawanie programów środkami elektronicznymi, nadawanie 
cyfrowych treści audio, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji internetowej, nadawanie programów na pośrednictwem 
Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i  innych sieci łącznościowych, usługi związane 
z  portalami internetowymi, emisje radiowe, transmisja progra-
mów radiowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie transmi-
sja elementów, takich jak media elektroniczne, treści multime-
dialne, nagrania wideo, filmy, ilustracje, obrazy, teksty, zdjęcia, 
treści generowane przez użytkownika, treści audio i  informacje 
przez Internet i inne sieci komunikacyjne, nadawanie, webcasting, 
transmisja strumieniowa i transmisja treści audio, wideo, telewizji 
na abonament i treści wideo na żądanie za pośrednictwem Inter-
netu i  elektronicznych sieci łącznościowych, nadawanie telewizji 
w urządzeniach mobilnych, mianowicie telefonach komórkowych, 
tabletach i  komputerach osobistych, usługi telekomunikacyjne, 
dostarczanie powiadomień na  pocztę elektroniczną i  typu push 
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie użytkownikom forów 
społecznościowych i czatów w celu zamieszczania, wyszukiwania, 
obserwowania, udostępniania, krytyki, oceniania i komentowania 
nagrań wideo i  innych treści multimedialnych przez użytkowni-
ków przez Internet i  inne sieci komunikacyjne dotyczące mody, 
branży odzieżowej i /lub odzieży, usługi poczty elektronicznej, 
przydzielanie użytkownikom dostępu do  Internetu, zapewnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z  Internetem lub bazami danych, 
usługi w  zakresie telekomunikacji i  transmisji danych, nadawa-
nie programów i  komunikacja za  pomocą Internetu, przydziela-
nie dostępu do  Internetu, informacja i  poradnictwo w  zakresie 
uprzednio wymienionych usług, 41 rozrywka w  formie pokazów 
mody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących 
stylizacji i  mody, doradztwo w  zakresie doboru ubrań, rozrywka 
online, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych on-
line, usługi w  zakresie nauczania, mianowicie oferowanie zajęć 
i warsztatów związanych z modą i branżą odzieżową, doradztwo 
i produkcja filmów i nagrań wideo, usługi rozrywkowe, mianowi-
cie udostępnianie strony internetowej obejmującej klipy audio, 
wideoklipy, występy muzyczne, muzyczne materiały wideo, klipy 
filmowe, fotografie, inne materiały multimedialne i  powiązane 
informacje przez Internet oraz inne sieci łącznościowe na  szero-
ki zakres tematów i  zagadnień w  tym związanych z  modą i/lub 
branżą odzieżową, udostępnianie filmów i programów telewizyj-
nych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, 
usługi rozrywkowe w postaci udostępniania treści rozrywkowych 
nie do pobrania za pośrednictwem Internetu i elektronicznych sie-
ci łącznościowych, mianowicie filmów, programów telewizyjnych 
i wideoklipów w dziedzinie mody, trendów w branży odzieżowej, 
wydarzeń bieżących w tym zakresie, udostępnianie blogów obej-
mujących informacje na  temat generowanych przez użytkowni-
ka treści na  stronach internetowych, urządzanie, organizowanie, 
przeprowadzanie i  goszczenie towarzyskich imprez rozrywko-
wych w zakresie mody i/lub branży odzieżowej, informacje zwią-
zane z  rozrywką lub edukacją udzielane drogą elektroniczną 
z  komputerowej bazy danych lub przez Internet, dotyczące mię-
dzy innymi odzieży, branży odzieżowej i/lub mody, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych online (nie  do  pobrania), informa-
cja i  poradnictwo w  zakresie uprzednio wymienionych usług, 45 
usługi serwisów społecznościowych online, Informacja w zakresie 
mody, Informacja w zakresie stylizacji mody, w tym mody ulicznej, 
udostępnianie informacji online w zakresie mody, trendów mody, 
stylizacji mody .

(111) 349573 (220) 2020 10 08 (210) 519286
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) I .D .C . Holding, a .s ., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW Ciasteczka 
Z CZARNYM BZEM I Z ŻURAWINĄ ZAWIERAJĄ MINERAŁY Ca, Zn, Fe, 
Mn, Mg BŁONNIK POKARMOWY ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA
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(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy, czarny
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .16, 05 .01 .15, 05 .05 .07, 05 .07 .21, 08 .01 .12, 
05 .01 .12, 24 .05 .03, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 25 .12 .25, 29 .01 .15
(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wyroby cukierni-
cze przystosowane do  celów medycznych, 30 wypieki, wyroby cu-
kiernicze, ciasteczka, herbatniki, słodycze o smaku owocowym, sło-
dycze zawierające owoce, słodycze nadziewane, wyroby cukiernicze 
do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły 
spożywcze ze zbóż  .

(111) 349574 (220) 2020 10 08 (210) 519287
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) I .D .C . Holding, a .s ., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW Ciasteczka 
Z LAWENDĄ I Z BORÓWKAMI ZAWIERAJĄ NIACYNĘ (WITAMINĘ B3) 
BŁONNIK POKARMOWY ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony, czerwony, 
fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, brązowy, 
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 05 .01 .12, 05 .01 .15, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 05 .05 .19, 05 .07 .09, 
08 .01 .12, 08 .01 .17, 24 .05 .03, 25 .01 .01, 25 .12 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wyroby cukierni-
cze przystosowane do  celów medycznych, 30 wypieki, wyroby cu-

kiernicze, ciasteczka, herbatniki, słodycze o smaku owocowym, sło-
dycze zawierające owoce, słodycze nadziewane, wyroby cukiernicze 
do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły 
spożywcze ze zbóż .

(111) 349575 (220) 2020 10 08 (210) 519288
(151) 2021 12 03 (441) 2021 08 16
(732) I .D .C . Holding, a .s ., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW Ciasteczka 
Z  ROKITNIKIEM I  Z  KAWAŁKAMI POMARAŃCZY WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ KWASÓW TYPU OMEGA-3 BŁONNIK POKARMOWY 
ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA
(540)

(591) biały, żółty, jasnożółty, ciemnoniebieski, zielony, 
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, pomarańczowy, 
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, brązowy, 
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 05 .01 .12, 05 .01 .15, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 05 .05 .07, 05 .05 .20, 
05 .07 .22, 05 .07 .11, 08 .01 .12, 08 .01 .17, 24 .05 .03, 25 .01 .01, 25 .12 .25, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wyroby cukierni-
cze przystosowane do  celów medycznych, 30 wypieki, wyroby cu-
kiernicze, ciasteczka, herbatniki, słodycze o smaku owocowym, sło-
dycze zawierające owoce, słodycze nadziewane, wyroby cukiernicze 
do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły 
spożywcze ze zbóż  .

(111) 349576 (220) 2021 08 17 (210) 532788
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3e software house
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 21 .01 .09, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Usługi projektowania, aktualizowania, wdrażania, te-
stowania i  konserwacji oprogramowania komputerowego, aplikacji 
mobilnych i  stron internetowych, Usługi szyfrowania danych, Do-
radztwo techniczne dotyczące sprzętu komputerowego, Projekto-
wanie grafiki komputerowej, Projektowanie i utrzymywanie baz da-
nych, Programowanie jako usługa [SaaS], Integracja oprogramowania 
komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z integracją systemów kompute-
rowych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kom-
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puterowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania kompu-
terowego dla przedsiębiorstw, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych .

(111) 349577 (220) 2021 04 21 (210) 527801
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) FEDOROWICZ BEATA, FEDOROWICZ KRZYSZTOF BKF 
FEDOROWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALTLUX
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i  wyburzeniowe, Wypożyczanie narzędzi, urządzeń i  akcesoriów 
budowlanych oraz służących do  rozbiórki, Konserwacja i  naprawa 
budynków, czyszczenie budynków od  wewnątrz i  zewnątrz, Usługi 
stolarskie-naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w  zakresie infor-
macji budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne 
w zakresie budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, Usługi w za-
kresie wyposażania obiektów w  instalacje: budowlane, kanalizacyj-
ne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c .o ., solarne, a także 
w  zakresie ich  naprawy i  konserwacji, Usługi w  zakresie sprzątania 
obiektów, Doradztwo budowlane, Nadzór budowlany i nadzór nad 
remontami budynków, 42 Usługi w następującym zakresie: wzornic-
two przemysłowe, stylizacja, architektura, Usługi artystów-grafików, 
designerów, projektantów, Usługi związane z  projektowaniem gra-
ficznym [sztuka], Badania techniczne oraz opracowywanie projek-
tów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe na  rzecz osób trze-
cich, Projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, Doradztwo oraz 
projektowanie budowlane, Planowanie urbanistyczne, Ekspertyzy 
z  zakresu inżynierii technicznej, w  zakresie budownictwa, wyposa-
żenia i architektury wnętrz, Badania w zakresie ochrony środowiska, 
Doradztwo w zakresie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz miesz-
kalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, Usługi w zakre-
sie projektowania architektonicznego i  budowlanego, Nadzór i  in-
spekcja techniczna .

(111) 349578 (220) 2021 06 22 (210) 530609
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIZZ
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 349579 (220) 2021 06 22 (210) 530610
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLADE
(510), (511) 12 Rowery .

(111) 349580 (220) 2021 06 30 (210) 530953
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) GANG ZIELONEJ RĘKAWICZKI
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w  postaci dramatycznych seriali 
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych mul-
timedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści 
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego se-
rialu telewizyjnego lub związane z nim .

(111) 349581 (220) 2021 07 04 (210) 531067
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) JĘDRZEJCZAK JACEK, RUDNICKA REGINA NEURON SPÓŁKA 
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) halluBOX
(510), (511) 5 Podkładki do  palucha koślawego, Apteczki pierwszej 
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, 

wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, Przenośne apteczki pierwszej po-
mocy, 10 Aparaty ortopedyczne, Medyczne aparaty ortopedyczne, 
Ortopedyczne aparaty, Ortopedyczne separatory do palców u stóp, 
Ortopedyczne wkładki, Wkładki do obuwia [ortopedyczne], Wkładki 
ortopedyczne, Wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], 
Wkładki miękkie [ortopedyczne], Ortopedyczne wkładki do  butów, 
Ortopedyczne wkładki do obuwia .

(111) 349582 (220) 2021 07 19 (210) 531708
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) AGROBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROBEX
(510), (511) 35 Doradztwo ekonomiczne dla przemysłu i biznesu ce-
lem planowania, organizowania, monitorowania i nadzorowania pro-
jektów w  różnych sektorach gospodarczych na  rzecz jednego lub 
różnych przedsiębiorstw, Usługi lobbingu biznesowego, komercyj-
nego, Pomoc i  doradztwo w  zakresie organizowania, zarządzania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, Wyceny handlowe oraz 
działalności gospodarczej, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż po-
wierzchni reklamowej, również w  internecie, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz 
wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo 
w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego pole-
gające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, Po-
moc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi, Wynajmowanie maszyn 
i  urządzeń biurowych, Usługi w  zakresie promowania towarów 
i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Administrowanie i za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, 
biurowymi, usługowymi, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, inter-
netowymi, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi 
w  zakresie rozpowszechniania i  dystrybucji materiałów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, Analizy i raporty marketingowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodar-
czej, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi administrowa-
nia hoteli, Usługi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie, sortowanie 
i systematyzacja danych w bazach komputerowych, Usługi rachun-
kowo-księgowe, Usługi sprzedaży następujących towarów: artykuły 
budowlane, artykuły spożywcze i przemysłowe, napoje i wyroby al-
koholowe, artykuły i sprzęt RTV i AGD, odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, wyroby jubilerskie, artykuły optyczne, wyroby zegarmistrzow-
skie, artykuły informatycznie-komputerowe, artykuły wydawnicze, 
wyroby papiernicze i  piśmiennicze, meble, artykuły wyposażenia 
wnętrz, artykuły wyposażenia łazienek, urządzenia oświetleniowe, 
wyroby tekstylne, artykuły pasmanteryjne, wyroby ze skóry, sprzęt 
biurowy, artykuły sportowe, gry, zabawki, artykuły dla niemowląt 
oraz dzieci, artykuły branży motoryzacyjnej, produkty związane 
z  wystrojem wewnętrznym i  zewnętrznym powierzchni oraz urzą-
dzeniem i  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: szkło i  porcelana, artykuły tekstylne, produkty związane 
z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykuły i pożywienie 
dla zwierząt, używki, papierosy i tytoń, akcesoria do palenia, produk-
ty higieniczne, perfumy i  kosmetyki, płyny do  pielęgnacji włosów, 
artykuły higieny osobistej, środki do  czyszczenia zębów, artykuły 
dentystyczne, olejki eteryczne, artykuły toaletowe, mydła, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybiela-
jące i inne substancje stosowane w praniu, zapalniczki, podpałki, ze-
stawy oraz akcesoria do grilla, lekarstwa, paraleki i farmaceutyki, su-
plementy diety, materiały i  preparaty sanitarne, jednorazowe 
serwetki, pieluchy, noże i widelce oraz sztućce, płyty do przechowy-
wania danych w formie cyfrowej, taśmy audio-wideo, płyty kompak-
towe, płyty DVD, płyty CD i inne artykuły i materiały audiowizualne, 
oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, gazety, czasopisma, 
mapy i książki, artykuły wydawnicze, torby, przybory kuchenne, opa-
kowania i worki, opakowania do żywności, szczotki oraz urządzenia 
i materiały czyszczące, świece i znicze, 36 Dzierżawa nieruchomości, 
Wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni mieszkal-
nych, biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, Usługi 
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, Po-
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średnictwo w  wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości mieszkal-
nych, usługowych i  biurowych, użytkowych, magazynowych, po-
wierzchni handlowych oraz miejsc parkingowych, Administrowanie 
nieruchomościami, w  tym kompleksami handlowymi, usługowymi, 
hotelowymi i rozrywkowymi, Wycena nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nie-
ruchomości, Usługi maklerskie, Usługi developerskie w  zakresie fi-
nansowym, Usługi pośrednictwa w  pozyskiwaniu nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, Usługi finansowe, Kredyty, zapewnienie 
udogodnień kredytowych, Inwestycje kapitałowe, Usługi bankowe, 
Ubezpieczenia, Usługi w  zakresie prowadzenia kantorów wymiany 
walut, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy na  cele 
charytatywne, Organizowanie i  prowadzenie akcji charytatywnych 
poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrze-
bującym, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Nadzór budowlany, Budowa budynków mieszkalnych, 
handlowych, usługowych, biurowych i  przemysłowych, Usługi bu-
dowlano-montażowe, Konserwacja i  naprawa budynków, Budowa, 
naprawy oraz konserwacja dróg, mostów, rurociągów, obiektów in-
żynierskich, chodników, ścieżek rowerowych, Usługi remontowe, 
Rozbiórki obiektów budowlanych, Montaż rusztowań, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i  konserwacyjnego, Wypożyczanie sprzętu i  maszyn budowla-
nych, Wynajem betoniarek, koparek, buldożerów, żurawi, ładowarek, 
samochodów oraz ciągników budowlanych, maszyn oraz samocho-
dów do czyszczenia, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Usługi stolarskie-naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w zakresie 
informacji budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe oraz instala-
cyjne w zakresie budownictwa, maszyn budowlanych, Usługi w za-
kresie wyposażania obiektów w  instalacje: budowlane, kanalizacyj-
ne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c .o ., solarne, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Usługi wykonywania prefabrykatów beto-
nowych i żelbetowych, Usługi wykonywania zbrojeń budowlanych, 
Usługi montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych, 
hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie sprzątania obiek-
tów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz napraw sprzętu 
informatycznego, 39 Usługi administrowania oraz wynajmowania 
magazynów, powierzchni magazynowych, garaży oraz miejsc par-
kingowych i garażowych, Usługi transportowe, Pośrednictwo frach-
towe, Spedycja, Magazynowanie, Pakowanie i składowanie towarów, 
Parkowanie i  przechowywanie pojazdów, Wypożyczanie samocho-
dów, kontenerów magazynowych, wagonów, Usługi załadunkowe, 
Informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, frachtu, 
Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, 42 
Usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, styliza-
cja, Architektura, Usługi artystów-grafików, designerów, projektan-
tów, Usługi związane z projektowaniem graficznym-sztuka, Badania 
techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, Prace ba-
dawczo-rozwojowe na  rzecz osób trzecich, Projektowanie budyn-
ków, dekoracji wnętrz, opakowań, Doradztwo oraz projektowanie 
budowlane, Planowanie urbanistyczne, Ekspertyzy z  zakresu inży-
nierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architek-
tury wnętrz, Badania w  zakresie ochrony środowiska, Doradztwo 
w zakresie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
Usługi w  zakresie dekoracji i  projektowania wnętrz mieszkalnych, 
biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, Usługi w zakresie projek-
towania architektonicznego i  budowlanego, Nadzór wykonawczy, 
Badania produktu, Administrowanie stronami komputerowymi, Wy-
najmowanie i  udostępnianie zasobów serwerów komputerowych, 
Wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowa-
nia, Projektowanie, tworzenie, zarządzanie i  utrzymywanie stron 
www, Wypożyczanie serwerów – hosting, Wynajem komputerów, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowania kompu-
terowego, 45 Usługi ochroniarskie, Doradztwo w  zakresie bezpie-
czeństwa, Działalność franchising’owa w  zakresie obrotu prawami 
wyłącznymi, Usługi świadczone przez franchisodawcę, mianowicie 
transfer/udostępnienie umiejętności prawnych, udzielanie licencji, 
Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Wydawanie li-
cencji na  koncepty franczyzowe, Usługi lobbingu politycznego, 
prawnego, niekomercyjnego, Usługi doradztwa w zakresie lobbingu, 
Reprezentowanie interesów osób trzecich wobec związków zawodo-
wych pracowników, organów władzy i  administracji państwowej 
oraz organów oraz samorządów terytorialnych, Prowadzenie roko-
wań zbiorowych, zawieranie zbiorowych układów pracy i innych po-

rozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego, Wystę-
powanie na  zlecenie do  uprawnionych organów z  projektami 
inicjatyw ustawodawczych, Rozstrzyganie spraw spornych, arbitraż .

(111) 349583 (220) 2021 07 23 (210) 531889
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) AJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Miasto (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROS
(540)

(531) 02 .09 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Odzież azbestowa do  ochrony przed ogniem, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, odzież chroniąca przed napromie-
niowaniem, odzież chroniąca przed ogniem, Odzież kwasoodpor-
na, odzież odporna na  działanie zasad, odzież odblaskowa, maski 
ochronne przeciwpyłowe, maski chroniące przed promieniowaniem 
cieplnym i świetlnym, filtry do masek oddechowych, maski ochronne 
na  twarz dla robotników, Nakolanniki dla pracowników, ochronniki 
przeciwprzepięciowe, osłony przeciwiskrowe, aparaty oddechowe, 
z  wyjątkiem sztucznego oddychania, 24 Tkaniny, tkaniny ubranio-
we, tkaniny wodoodporne, tkaniny powlekane, 25 Odzież, Obuwie, 
Czapki, kapelusze, Odzież dla dzieci, odzież przeciwdeszczowa, 
odzież myśliwska, Odzież rybacka, Odzież dla rowerzystów, Obuwie 
dla myśliwych i wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych i wędkarzy, 
bielizna termiczna, 35 Usługi w zakresie sprzedaży za pomocą Inter-
netu oraz usługi w zakresie prowadzenia sklepu/hurtowni w zakre-
sie towarów: tekstylia odzieżowe, tekstylia wodoodporne i tekstylia 
powlekane, odzież azbestowa do  ochrony przed ogniem, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, odzież chroniąca przed napromie-
niowaniem, odzież chroniąca przed ogniem, Odzież kwasoodpor-
na, odzież odporna na  działanie zasad, odzież odblaskowa, maski 
ochronne przeciwpyłowe, maski chroniące przed promieniowaniem 
cieplnym i świetlnym, filtry do masek oddechowych, maski ochronne 
na  twarz dla robotników, Nakolanniki dla pracowników, ochronniki 
przeciwprzepięciowe, osłony przeciwiskrowe, aparaty oddechowe, 
z wyjątkiem sztucznego oddychania, Tkaniny, ubrania, tkaniny wo-
doodporne, tkaniny powlekane, Odzież, Obuwie, Czapki, kapelusze, 
Odzież dziecięca, odzież myśliwska, Odzież rybacka, Odzież dla ro-
werzystów, Obuwie dla myśliwych i  wędkarzy, nakrycia głowy dla 
myśliwych i wędkarzy, bielizna termiczna, Pokrowce na pojazdy, po-
krowce na odzież, plandeki, Usługi przedstawicielstwa biznesowego .

(111) 349584 (220) 2021 07 29 (210) 532139
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) POLAK MARTYNA, STANIEK ANDY POLAK, STANIEK MAPS 
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nielone
(510), (511) 29 Substytuty mięsa na  bazie warzyw, Substytuty mię-
sa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Mięso i wyroby mięsne, Burgery, Burgery mięsne, Bur-
gery z  indyka, Burgery sojowe, Burgery warzywne, Burgery z  tofu, 
Produkty mięsne w  formie burgerów, 35 Usługi sprzedaży substy-
tutów mięsa, Usługi sprzedaży substytutów mięsa na bazie warzyw, 
Usługi sprzedaży przetworzonych owoców, grzybów, warzyw i  na-
sion roślin strączkowych .

(111) 349585 (220) 2021 08 17 (210) 532765
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Ordering Stack
(510), (511) 42 Usługi projektowania, aktualizowania, wdrażania, te-
stowania i  konserwacji oprogramowania komputerowego, aplikacji 
mobilnych i  stron internetowych, Usługi szyfrowania danych, Do-
radztwo techniczne dotyczące sprzętu komputerowego, Projekto-
wanie grafiki komputerowej, Projektowanie i utrzymywanie baz da-
nych, Programowanie jako usługa [SaaS], Integracja oprogramowania 
komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z integracją systemów kompute-
rowych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania kompu-
terowego dla przedsiębiorstw, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych .

(111) 349586 (220) 2021 08 19 (210) 532869
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 13
(732) GORĄCZKO MAGDALENA, Pcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK LION
(540)

(531) 03 .01 .01, 27 .01 .01
(510), (511) 36 Organizowanie najmu nieruchomości na  wynajem, 
Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań, Krótkoterminowy wy-
najem apartamentów .

(111) 349587 (220) 2021 08 31 (210) 533312
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BUDZIŃSKI JANUSZ BJTECH, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BJTECH
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  automatyzacji przemysłowej, 
Urządzenia do  kontroli i  regulacji ciepła, Urządzenia do  pomiaru 
energii cieplnej, Urządzenia do  pomiaru dyskomfortu cieplnego, 
Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Elektroniczne systemy kontrolne do ma-
szyn, Urządzenia pomiarowe, Sprzęt do  przetwarzania danych, 
Oprogramowanie sprzętowe, Sieci komputerowe, Oprogramowanie, 
Wbudowane oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe 
[programy] do  zarządzania bazami danych, Sprzęt komputerowy 
[hardware], Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie biznesowe, Aparatura do kon-
dycjonowania energii, Aparatura do  kontrolowania temperatury, 
Aparatura do  optycznego rozpoznawania znaków, Aparatura elek-
troniczna do zdalnego sterowania, Aparatura elektryczna do komu-
tacji, Aparatura i  urządzenia do  przełączania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Apa-
ratura i  urządzenia do  kontrolowania elektryczności, Aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
kontrolna do zarządzania siecią, Aparatura kontrolna [energia elek-
tryczna], Aparatura sygnalizacyjna, Aparatura, urządzenia i  kable 
do zastosowania w elektryce, Automatyczne przełączniki między ob-
wodami, Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Moduły po-
łączeniowe do  sterowników elektrycznych, Moduły sterująco-kon-
trolne [elektryczne], Moduły zasilania, Monitorujące urządzenia 
[elektryczne], Nadajniki-odbiorniki do  sieci Ethernet, Nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, Nadajniki telekomunikacyjne, Oprogramo-
wanie do automatyki domowej, Oprogramowanie typu sztuczna in-
teligencja, Oprogramowanie do  zarządzania budynkami, 

Oprogramowanie do  sterowania procesami przemysłowymi, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Elektryczne 
urządzenia zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Nadajniki zdalnego sterowa-
nia, Odbiorniki zdalnego sterowania, Regulatory energii, Regulatory 
ciepła, Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Regulatory 
temperatury, Regulatory temperatury wody, Urządzenia do regulacji 
energii, Urządzenia do  regulowania kotłów, Urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, Urządzenia zdalnego ste-
rowania, Urządzenia do rejestrowania temperatury, Czujniki, Czujniki 
ciepła, Urządzenia do  monitorowania zużycia ciepła, 11 Aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, Akumulatory ciepła, Akumulacyjne 
ogrzewacze wody, Bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, Boj-
lery do instalacji dostarczających gorącą wodę, Bojlery do instalacji 
grzewczych, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery elek-
tryczne, Bojlery elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, 
Bojlery gazowe, Bojlery grzewcze, Bojlery na gaz, Elektryczne urzą-
dzenia do  ogrzewania wody, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki 
na gorącą wodę, Gazowe generatory ciepła, Gazowe podgrzewacze 
wody, Gazowe piece nagrzewcze, Instalacje do ogrzewania wodne-
go, Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do  cieczy, Instalacje 
grzewcze do  powietrza, Instalacje grzewcze na  energię słoneczną, 
Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze o obiegu zamknię-
tym, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Instalacje i urzą-
dzenia grzewcze, Instalacje wody gorącej, Kolektory słoneczne z ru-
rowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kotły 
do  centralnego ogrzewania, Kotły do  instalacji grzewczych, Kotły 
gazowe do  centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do  ogrzewania 
wody, Kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, Kotły 
grzewcze, Kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, Obie-
gowe ogrzewacze wody, Osprzęt do palników gazowych, Palniki, Pal-
niki do  instalacji grzewczych, Palniki do  bojlerów, Palniki do  paliw 
stałych, Palniki do spalania gazu w kotłach, Palniki do spalania oleju 
w kotłach, Palniki gazowe, Palniki gazowe do celów przemysłowych, 
Palniki olejowe, Palniki paliwowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Pod-
grzewacze ciepłej wody, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarza-
nia energii, Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemysłowe urządze-
nia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewa-
nia, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Urządzenia do ogrze-
wania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia do podgrze-
wania wody, Urządzenia do  regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, Urządzenia do  przepływowego 
podgrzewania wody, Urządzenia gazowe do ogrzewania, Urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Urządzenia magazynujące energię słoneczną do  celów grzew-
czych, Urządzenia regulujące do palników, Urządzenia wytwarzające 
ciepło, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Wymienniki ciepła, Wy-
mienniki ciepła, nie  będące częściami maszyn, Wymienniki ciepła 
do  usuwania kondensatów, Wymienniki ciepła, inne niż części ma-
szyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Wymienniki ciepła 
do  kominków, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów 
do  chłodzenia wody, Aparatura i  instalacje chłodnicze, Instalacje 
chłodnicze do cieczy, Przemysłowe instalacje chłodnicze, Urządzenia 
i instalacje chłodnicze, Akcesoria regulacyjne do rur i przewodów ga-
zowych, Armatura bezpieczeństwa do  urządzeń oraz rur wodnych 
i  gazowych, Aparatura regulacyjna do  sprzętu dostarczającego 
wodę, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpie-
czająca do  urządzeń wodnych, Instalacje regulacyjne do  rur 
wodnych, Kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, Kontro-
lery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, Elementy zabezpieczają-
ce do  rur wodnych, Elementy zabezpieczające do  rur gazowych, 
Urządzenia do  redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], 
Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urzą-
dzenia do  zmniejszania ciśnienia do  użytku w  grzejnikach wody, 
Urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazo-
wych, Urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, Urządzenia re-
gulacyjne do urządzeń gazowych, Urządzenia regulacyjne stanowią-
ce części rur wodnych, Urządzenia regulacyjne do  rur gazowych, 
Urządzenia do zmniejszania ciśnienia stanowiące część systemu za-
opatrywania w  wodę, Urządzenia regulacyjne do  instalacji gazo-
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wych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń wodnych, Urządzenia re-
gulacyjne do  instalacji rur gazowych, Urządzenia regulacyjne 
stanowiące części palników olejowych, Urządzenia regulacyjne sta-
nowiące części palników gazowych, Urządzenia regulacyjne stano-
wiące część urządzeń wodnych, Zawory bezpieczeństwa do  urzą-
dzeń gazowych, Zawory bezpieczeństwa do  urządzeń wodnych, 
Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory regula-
cyjne do  wody [akcesoria bezpieczeństwa], Agregaty klimatyzacyj-
ne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimaty-
zacyjne do  celów domowych, Centralne instalacje klimatyzacyjne 
[do  celów przemysłowych], Domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
Domowe instalacje klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów 
domowych, Elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, Ga-
zowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Instala-
cje i  urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje do  chło-
dzenia powietrza, Instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, 
Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instalacje klima-
tyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Klimatyza-
tory, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów 
przemysłowych], Naczynia wzbiorcze do  instalacji centralnego 
ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne 
do  celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne do  pomiesz-
czeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowe-
go, Urządzenia do  ogrzewania pomieszczeń do  celów przemysło-
wych, Urządzenia nawilżające do  użytku wraz z  urządzeniami 
klimatyzacyjnymi, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Wentylatory do klimatyzacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Wentylatory do  użytku domowego, Wentylatory do  użytku 
handlowego, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentylato-
ry elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyza-
cyjnych, Wentylatory do użytku przemysłowego, Wentylatory z silni-
kiem do  klimatyzacji, 37 Usługi budowlane, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi in-
stalacji maszyn, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Naprawa syste-
mów doprowadzania gazu, Naprawa lub konserwacja gazowych 
podgrzewaczy wody, Naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i  elektrycznych, Instalacja, naprawa i  konserwacja rur kotłowych, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Instalowanie kotłów, Instalacja syste-
mów odprowadzania ciepła, Usługi w zakresie napraw wymienników 
ciepła, Konserwacja i  naprawa sieci transmisji danych, Nadzór bu-
dowlany, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Konserwacja 
urządzeń automatycznych, Instalacja maszyn przemysłowych, Insta-
lacja przemysłowych przewodów grzejnych, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Instala-
cja urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Kon-
serwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Konser-
wacja instalacji przemysłowych, Naprawa pieców przemysłowych, 
Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu do  sieci komputerowych 
i technologii informacyjnej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do chłodzenia, Montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Konserwa-
cja i  naprawa palników, Budowa instalacji do  ogrzewania 
geotermicznego, Budowa instalacji wodociągowych, Budowa insta-
lacji wykorzystujących energię geotermiczną, Budowa komunalnych 
instalacji do  ogrzewania geotermicznego, Budowa użytkowych in-
stalacji słonecznych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja sys-
temów rurociągów, Instalowanie systemów rur przewodzących gazy, 
Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Instalowanie sys-
temów rurociągów do przesyłania cieczy, Układanie i budowa ruro-
ciągów, Układanie rur, Układanie rurociągów, Usługi hydrauliczne, 
Usługi instalowania rur, Usługi układania rur, Usługi w zakresie insta-
lacji elektrycznych, Usługi w  zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Budowa i konserwacja 
rurociągów, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Instalacja ci-
śnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego 
ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Instalacja gazo-
ciągów i wodociągów, Instalacja izolacji rur, Instalacja ogniw i modu-
łów fotowoltaicznych, Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja 

przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja przemysło-
wych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przewodów wodociągo-
wych, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budynkach 
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Instalacja urzą-
dzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do kompensacji mocy bier-
nej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz 
i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, 
Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i naprawa pieców, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i napra-
wy pieców, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie systemów zasi-
lanych energią słoneczną, Instalowanie wyposażenia budynków, 
Konserwacja i  naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, 
Konserwacja i  naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa 
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa 
stałe, Konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnienio-
wych, Konserwacja i  naprawa rurociągów przemysłowych, Konser-
wacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja lub naprawa 
palników, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto-
woltaicznych, Konserwacja, serwis i  naprawa urządzeń i  instalacji 
do wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń domowych do chło-
dzenia, Konserwacja urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, 
Montaż i  konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż 
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, Naprawa 
i  konserwacja instalacji do  wytwarzania energii, Naprawa i  konser-
wacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Na-
prawa i  konserwacja urządzeń do  chłodzenia, Naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa 
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa lub kon-
serwacja pieców przemysłowych, Naprawa urządzeń i  instalacji 
do  wytwarzania energii, Naprawy lub konserwacja zbiorników za-
sobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją generatorów energii, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą i  konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi 
doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi dorad-
cze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, Usłu-
gi naprawy kotłów, 42 Usługi technologiczne i dotyczące ich bada-
nia, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo projektowe, Projektowanie techniczne, 
Usługi pomiarowe, Oprogramowanie komputerowe (Projektowa-
nie-), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), Usługi w zakresie 
ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne, Usługi doradz-
twa technicznego w  zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Badania technologiczne, Usługi analizy tech-
nologicznej, Pomiary inżynieryjne, Usługi projektowania technolo-
gicznego, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie 
urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie instalacji i urzą-
dzeń przemysłowych, Projektowanie systemów elektronicznych, 
Konwersja danych elektronicznych, Programowanie elektronicznych 
systemów kontroli, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Projek-
towanie techniczne i doradztwo, Doradztwo związane z projektowa-
niem i opracowywaniem programów oprogramowania komputero-
wego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyski-
wanie danych komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
projektów budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie rurociągów, Projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów pomiarowych, Usłu-
gi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, 
Usługi projektowania technicznego związane z  instalacjami 
do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego wspomaganego 
komputerowo, Usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i  instalacjami do  chłodzenia, Usługi projektowania tech-
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nicznego związane z  instalacjami do  zaopatrzenia w  wodę, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
sanitarnymi, Projektowanie ogrzewania .

(111) 349588 (220) 2021 08 31 (210) 533313
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BUDZIŃSKI JANUSZ BJTECH, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJTECH
(540)

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  automatyzacji przemysłowej, 
Urządzenia do  kontroli i  regulacji ciepła, Urządzenia do  pomiaru 
energii cieplnej, Urządzenia do  pomiaru dyskomfortu cieplnego, 
Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Elektroniczne systemy kontrolne do ma-
szyn, Urządzenia pomiarowe, Sprzęt do  przetwarzania danych, 
Oprogramowanie sprzętowe, Sieci komputerowe, Oprogramowanie, 
Wbudowane oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe 
[programy] do  zarządzania bazami danych, Sprzęt komputerowy 
[hardware], Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie biznesowe, Aparatura do kon-
dycjonowania energii, Aparatura do  kontrolowania temperatury, 
Aparatura do  optycznego rozpoznawania znaków, Aparatura elek-
troniczna do zdalnego sterowania, Aparatura elektryczna do komu-
tacji, Aparatura i  urządzenia do  przełączania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Apa-
ratura i  urządzenia do  kontrolowania elektryczności, Aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urządzenia 
do  gromadzenia i  przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
kontrolna do zarządzania siecią, Aparatura kontrolna [energia elek-
tryczna], Aparatura sygnalizacyjna, Aparatura, urządzenia i  kable 
do zastosowania w elektryce, Automatyczne przełączniki między ob-
wodami, Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Moduły po-
łączeniowe do  sterowników elektrycznych, Moduły sterująco-kon-
trolne [elektryczne], Moduły zasilania, Monitorujące urządzenia 
[elektryczne], Nadajniki-odbiorniki do  sieci Ethernet, Nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, Nadajniki telekomunikacyjne, Oprogramo-
wanie do automatyki domowej, Oprogramowanie typu sztuczna in-
teligencja, Oprogramowanie do  zarządzania budynkami, 
Oprogramowanie do  sterowania procesami przemysłowymi, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Elektryczne 
urządzenia zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Nadajniki zdalnego sterowa-
nia, Odbiorniki zdalnego sterowania, Regulatory energii, Regulatory 
ciepła, Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Regulatory 
temperatury, Regulatory temperatury wody, Urządzenia do regulacji 
energii, Urządzenia do  regulowania kotłów, Urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, Urządzenia zdalnego ste-
rowania, Urządzenia do rejestrowania temperatury, Czujniki, Czujniki 
ciepła, Urządzenia do  monitorowania zużycia ciepła, 11 Aparatura 
grzewcza na energię słoneczną, Akumulatory ciepła, Akumulacyjne 
ogrzewacze wody, Bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, Boj-
lery do instalacji dostarczających gorącą wodę, Bojlery do instalacji 
grzewczych, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery elek-
tryczne, Bojlery elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, 
Bojlery gazowe, Bojlery grzewcze, Bojlery na gaz, Elektryczne urzą-
dzenia do  ogrzewania wody, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki 
na gorącą wodę, Gazowe generatory ciepła, Gazowe podgrzewacze 
wody, Gazowe piece nagrzewcze, Instalacje do ogrzewania wodne-
go, Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do  cieczy, Instalacje 
grzewcze do  powietrza, Instalacje grzewcze na  energię słoneczną, 
Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze o obiegu zamknię-
tym, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Instalacje i urzą-
dzenia grzewcze, Instalacje wody gorącej, Kolektory słoneczne z ru-

rowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kotły 
do  centralnego ogrzewania, Kotły do  instalacji grzewczych, Kotły 
gazowe do  centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do  ogrzewania 
wody, Kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, Kotły 
grzewcze, Kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, Obie-
gowe ogrzewacze wody, Osprzęt do palników gazowych, Palniki, Pal-
niki do  instalacji grzewczych, Palniki do  bojlerów, Palniki do  paliw 
stałych, Palniki do spalania gazu w kotłach, Palniki do spalania oleju 
w kotłach, Palniki gazowe, Palniki gazowe do celów przemysłowych, 
Palniki olejowe, Palniki paliwowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Pod-
grzewacze ciepłej wody, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarza-
nia energii, Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemysłowe urządze-
nia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewa-
nia, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Urządzenia do ogrze-
wania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia do podgrze-
wania wody, Urządzenia do  regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, Urządzenia do  przepływowego 
podgrzewania wody, Urządzenia gazowe do ogrzewania, Urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Urządzenia magazynujące energię słoneczną do  celów grzew-
czych, Urządzenia regulujące do palników, Urządzenia wytwarzające 
ciepło, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Wymienniki ciepła, Wy-
mienniki ciepła, nie  będące częściami maszyn, Wymienniki ciepła 
do  usuwania kondensatów, Wymienniki ciepła, inne niż części ma-
szyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Wymienniki ciepła 
do  kominków, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów 
do  chłodzenia wody, Aparatura i  instalacje chłodnicze, Instalacje 
chłodnicze do cieczy, Przemysłowe instalacje chłodnicze, Urządzenia 
i instalacje chłodnicze, Akcesoria regulacyjne do rur i przewodów ga-
zowych, Armatura bezpieczeństwa do  urządzeń oraz rur wodnych 
i  gazowych, Aparatura regulacyjna do  sprzętu dostarczającego 
wodę, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpie-
czająca do  urządzeń wodnych, Instalacje regulacyjne do  rur 
wodnych, Kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, Kontro-
lery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, Elementy zabezpieczają-
ce do  rur wodnych, Elementy zabezpieczające do  rur gazowych, 
Urządzenia do  redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], 
Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urzą-
dzenia do  zmniejszania ciśnienia do  użytku w  grzejnikach wody, 
Urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazo-
wych, Urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, Urządzenia re-
gulacyjne do urządzeń gazowych, Urządzenia regulacyjne stanowią-
ce części rur wodnych, Urządzenia regulacyjne do  rur gazowych, 
Urządzenia do zmniejszania ciśnienia stanowiące część systemu za-
opatrywania w  wodę, Urządzenia regulacyjne do  instalacji gazo-
wych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń wodnych, Urządzenia re-
gulacyjne do  instalacji rur gazowych, Urządzenia regulacyjne 
stanowiące części palników olejowych, Urządzenia regulacyjne sta-
nowiące części palników gazowych, Urządzenia regulacyjne stano-
wiące część urządzeń wodnych, Zawory bezpieczeństwa do  urzą-
dzeń gazowych, Zawory bezpieczeństwa do  urządzeń wodnych, 
Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory regula-
cyjne do  wody [akcesoria bezpieczeństwa], Agregaty klimatyzacyj-
ne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimaty-
zacyjne do  celów domowych, Centralne instalacje klimatyzacyjne 
[do  celów przemysłowych], Domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
Domowe instalacje klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów 
domowych, Elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, Ga-
zowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Instala-
cje i  urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje do  chło-
dzenia powietrza, Instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, 
Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instalacje klima-
tyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Klimatyza-
tory, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów 
przemysłowych], Naczynia wzbiorcze do  instalacji centralnego 
ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne 
do  celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne do  pomiesz-
czeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowe-
go, Urządzenia do  ogrzewania pomieszczeń do  celów przemysło-
wych, Urządzenia nawilżające do  użytku wraz z  urządzeniami 
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klimatyzacyjnymi, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Wentylatory do klimatyzacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Wentylatory do  użytku domowego, Wentylatory do  użytku 
handlowego, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentylato-
ry elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyza-
cyjnych, Wentylatory do użytku przemysłowego, Wentylatory z silni-
kiem do  klimatyzacji, 37 Usługi budowlane, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi in-
stalacji maszyn, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Naprawa syste-
mów doprowadzania gazu, Naprawa lub konserwacja gazowych 
podgrzewaczy wody, Naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i  elektrycznych, Instalacja, naprawa i  konserwacja rur kotłowych, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Instalowanie kotłów, Instalacja syste-
mów odprowadzania ciepła, Usługi w zakresie napraw wymienników 
ciepła, Konserwacja i  naprawa sieci transmisji danych, Nadzór bu-
dowlany, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Konserwacja 
urządzeń automatycznych, Instalacja maszyn przemysłowych, Insta-
lacja przemysłowych przewodów grzejnych, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Instala-
cja urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Kon-
serwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Konser-
wacja instalacji przemysłowych, Naprawa pieców przemysłowych, 
Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu do  sieci komputerowych 
i technologii informacyjnej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do chłodzenia, Montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Naprawa urządzeń do  odzyskiwania ciepła, Konser-
wacja i  naprawa palników, Budowa instalacji do  ogrzewania 
geotermicznego, Budowa instalacji wodociągowych, Budowa in-
stalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Budowa komunal-
nych instalacji do  ogrzewania geotermicznego, Budowa użytko-
wych instalacji słonecznych, Instalacja i  naprawa rurociągów, 
Instalacja systemów rurociągów, Instalowanie systemów rur przewo-
dzących gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, 
Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, Układanie 
i  budowa rurociągów, Układanie rur, Układanie rurociągów, Usługi 
hydrauliczne, Usługi instalowania rur, Usługi układania rur, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie konstrukcji hy-
draulicznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Budowa 
i  konserwacja rurociągów, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, 
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elek-
trycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Insta-
lacja gazociągów i  wodociągów, Instalacja izolacji rur, Instalacja 
ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Instalacja pieców przemysło-
wych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instala-
cja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przewodów 
wodociągowych, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  bu-
dynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasi-
lanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
urządzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do kompensacji mocy 
biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urzą-
dzeń do  wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycznych i ge-
neratorów prądu, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elek-
trycznego, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i naprawa 
pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie i  naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja i  naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie wyposażenia 
budynków, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpie-
czeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i  naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja 
i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa kotłów 
na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników 
ciśnieniowych, Konserwacja i  naprawa rurociągów przemysłowych, 
Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja lub na-
prawa palników, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instala-
cji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i insta-

lacji do  wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń domowych 
do  chłodzenia, Konserwacja urządzeń i  instalacji do  wytwarzania 
energii, Montaż i  konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Na-
prawa i  konserwacja instalacji do  wytwarzania energii, Naprawa 
i  konserwacja pomp zasilających lub pomp do  podwyższania ci-
śnienia, Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa 
instalacji do  zaopatrzenia w  energię, Naprawa instalacji sanitar-
nych, Naprawa instalacji, urządzeń i  maszyn do  produkcji energii, 
Naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawy lub konserwacja 
zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją generatorów energii, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi czyszczenia 
kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydrauliczne-
go, Usługi doradcze w  zakresie instalacji systemów grzewczych 
na paliwa stałe, Usługi naprawy kotłów, 42 Usługi technologiczne 
i dotyczące ich badania, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego, Doradztwo projektowe, Pro-
jektowanie techniczne, Usługi pomiarowe, Oprogramowanie kom-
puterowe (Projektowanie-), Oprogramowanie komputerowe (Insta-
lacje-), Usługi w  zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo 
techniczne, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie inżynierii 
budowlanej, Doradztwo w  zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, Ekspertyzy w zakresie technologii, Badania techno-
logiczne, Usługi analizy technologicznej, Pomiary inżynieryjne, 
Usługi projektowania technologicznego, Projektowanie systemów 
elektrycznych, Projektowanie urządzeń do  przetwarzania danych, 
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie 
systemów elektronicznych, Konwersja danych elektronicznych, 
Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Usługi w  za-
kresie inżynierii elektrycznej, Projektowanie techniczne i  doradz-
two, Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem 
programów oprogramowania komputerowego, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych kompu-
terowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Instalacje opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie rurociągów, Projektowanie syste-
mów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów pomiaro-
wych, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane 
komputerowo, Usługi projektowania technicznego związane z  in-
stalacjami do  ogrzewania, Usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania techniczne-
go związane z  urządzeniami i  instalacjami do  chłodzenia, Usługi 
projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrze-
nia w wodę, Usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami sanitarnymi, Projektowanie ogrzewania .

(111) 349589 (220) 2021 08 31 (210) 533363
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) New Iron
(510), (511) 36 Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i  ma-
jątku, Wycena nieruchomości, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, 
Przygotowywanie terenu pod budowę, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych .

(111) 349590 (220) 2021 08 31 (210) 533380
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) KACZMAREK BARTOSZ REHACOMPLEKS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehacompleks kompleksowo zarządzamy rehabilitacją
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(540)

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26 .04 .02, 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Usługi infor-
macyjne w zakresie opieki zdrowotnej .

(111) 349591 (220) 2021 08 12 (210) 532623
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) TEXCHEM CORPORATION SDN . BHD ., Penang (MY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeaPack
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 03 .09 .01, 03 .09 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Ryby, Ryby mrożone, wędzone, marynowane, suszo-
ne, solone i konserwowane, Gotowe potrawy rybne, Gotowane po-
trawy rybne, Posiłki przygotowywane z  ryb, Nuggetsy z  ryb, Zupy 
rybne, Krokiety rybne, Pasty rybne, Filety rybne, Pakowane próżnio-
wo wędzone filety rybne, Konserwowana ikra rybia, Kawior, Skoru-
piaki, nieżywe, Małże (mięczaki) nieżywe, Mięczaki, nieżywe, Kre-
wetki, nieżywe, Kraby, nieżywe, Kraby o miękkiej skorupie, Langusty, 
nieżywe, Homary, nieżywe, Ostrygi, nieżywe, Małże, nieżywe, Owoce 
morza w  postaci surimi, Rybne rillettes, Skorupiaki lub inne owoce 
morza, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Inne 
produkty z owoców morza .

(111) 349592 (220) 2021 09 01 (210) 533450
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASISKLEP
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Bandany, Ban-
dany na  szyję, Chusty, szale na  głowę, Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako 
nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki 
wełniane, Czapki z daszkiem, Czepki damskie, dziecinne, Daszki prze-
ciwsłoneczne [nakrycia głowy], Kapelusze papierowe [odzież], Kape-
lusze plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsło-
neczne, Kapelusze słomkowe, Kaptury [odzież], Nakrycia głowy dla 
dzieci, Opaski na głowę, Papierowe czapki noszone przez kucharzy, 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Termoaktywne nakrycia 
głowy, Bermudy, Bermudy (szorty), Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Bluzy z  kapturem, Chustki na  głowę, Chusty plażowe, Długie 
kurtki, Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], Kamizelki pikowane, Ka-
mizelki puchowe, Kamizelki z polaru, Komplety koszulek i spodenek, 
Koszule, Koszule sportowe, Koszule z  długimi rękawami, Koszule 
z dzianiny, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów, Ko-
szulki bez rękawów do  biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, 
Koszulki polo z  dzianiny, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Kurtki, 
Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki przeciwdeszczowe z  kap-
turem, Kurtki sportowe, Kurtki wierzchnie, Kurtki z dzianiny polaro-
wej, Kurtki z rękawami, Odzież codzienna, Odzież dziecięca, Odzież 
dziewczęca, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
sportowa, Paski tekstylne, Podkoszulki, Polary, Poszetki, Skarpetki 

męskie, Spodenki kąpielowe, Spodnie dresowe, Spodnie od  dresu, 
Chustki [apaszki], Chusty [odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawni-
ki], Komplety do biegania [odzież], Krótkie spodnie, Odzież wierzch-
nia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia 
dla chłopców, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Stroje sportowe, Szaliki, 
Szorty, Ubrania codzienne, Wiatrówki, 28 Gry planszowe i urządze-
nia do hazardu, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Dystrybucja 
broszur reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów pro-
mocyjnych za  pośrednictwem poczty, Dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w  za-
kresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza 
granice jak i  w  kraju], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja pró-
bek reklamowych, Dystrybucja produktów do  celów reklamowych, 
Dystrybucja prospektów do  celów reklamowych, Dystrybucja pro-
spektów i próbek, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Dys-
trybucja ulotek, broszur, druków i  próbek do  celów reklamowych, 
Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, Promocja towarów 
i  usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję mate-
riałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Reklama 
korespondencyjna, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materia-
łów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów w  zakresie reklamy, marketingu 
i  publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  promo-
cyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Usługi 
reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach 
korespondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi han-
dlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane fil-
my do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu de-
talicznego związane z  filiżankami i  szklankami, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Administrowa-
nie konkursami w celach reklamowych, Pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Promocja towarów i usług 
poprzez sponsorowanie, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Roz-
powszechnianie reklam za  pośrednictwem internetowych sieci ko-
munikacyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, Dostarczanie powierzchni reklamowych 
w  globalnej sieci komputerowej, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w  komputerowej bazie danych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, Elektroniczne publikowanie druków 
w  celach reklamowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfro-
wy, Marketing internetowy, Planowanie strategii marketingowych, 
Prezentacja firm oraz ich  towarów i  usług w  internecie, Produkcja 
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nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w ce-
lach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów mar-
ketingowych, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Promocja online sieci komputerowych i stron in-
ternetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Publikacja reklam, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklamy online .

(111) 349593 (220) 2021 07 20 (210) 531719
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BIOTEBAL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 349594 (220) 2021 06 03 (210) 529803
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICON
(540)

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 21 Wyroby ze szkła: butelki, pojemniki, słoje, dzbanki, pu-
dełka, naczynia, wazony, donice, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i akcesoria barowe, Karafki ze szkła, Wyroby szklane nie ujęte w in-
nych klasach, Szkło nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące 
półproduktem, Statuetki, figurki, tabliczki i  dzieła sztuki wykonane 
ze  szkła, zawarte w  tej klasie, Świeczniki, podstawki do  świeczek 
i podgrzewaczy, stroiki do świec, Ozdoby ze szkła, Szklane naczynia 
żaroodporne, Czajniki [nieelektryczne], 35 Usługi sprzedaży nastę-
pujących towarów: laboratoryjne wyroby szklane, naczynia szklane 
do pomiarów, świece, znicze, lampiony, lampiony na świece, lampio-
ny elektryczne, latarnie ceramiczne, lampy ozdobne, świece bezpło-
mienne, świece elektryczne, abażury do lamp i źródeł światła, oświe-
tlenie dekoracyjne, latarnie ze świeczkami, lampki, świeczki, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: szkło nieprzetworzone i półprze-
tworzone będące półproduktem, statuetki i  figurki oraz tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane ze szkła, świeczniki, podstawki do świeczek 
i podgrzewaczy, stroiki do świec, karafki ze szkła, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: szklane butelki, pojemniki, słoje, dzbanki, 
pudełka, naczynia, wazony, donice, szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowy-
mi, internetowymi, Reklama, Organizowanie targów, wystaw i kon-
gresów w  celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie handlu 
i  usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne .

(111) 349595 (220) 2021 06 24 (210) 530703
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) OPRZĘDEK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, 
Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKIE Łakocie
(540)

(591) czarny, czerwony, różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 08 .01 .24, 09 .07 .25

(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Cukierki, batony i  guma do  żucia, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe zawiera-
jące czekoladę [jako podstawowy składnik] .

(111) 349596 (220) 2021 07 07 (210) 531204
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aceflucil
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, 
w tym leki ułatwiające odksztuszanie wydzieliny zalegającej w dro-
gach oddechowych .

(111) 349597 (220) 2021 04 08 (210) 527239
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) BUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b budlex
(540)

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 6 Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, Drobne 
wyroby metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje przenośne 
metalowe, Kształtowniki metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety 
ramowe-) [budownictwo], Materiały konstrukcyjne metalowe, Mate-
riały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalo-
we pręty wzmacniające, Metalowe pręty zbrojeniowe, Metalowe prę-
ty rozciągane do użytku w budownictwie, Metalowe rury odprowa-
dzające do  instalacji budowlanych, 11 Aparaty i  urządzenia 
chłodnicze, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje i  urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powie-
trza, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
Instalacje i urządzenia do suszenia, Domowe urządzenia do ogrze-
wania, Elektryczne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do użyt-
ku domowego], Elektryczne urządzenia suszące do  celów domo-
wych, Gazowe urządzenia do  ogrzewania pomieszczeń, Instalacje 
i urządzenia grzewcze, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia centralne-
go ogrzewania, Urządzenia do  celów sanitarnych, Urządzenia 
do chłodzenia powietrza, Urządzenia do cyrkulacji powietrza, Urzą-
dzenia do ogrzewania, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia grzew-
cze, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia i instalacje do su-
szenia, Urządzenia i  instalacje do wentylacji, Urządzenia i  instalacje 
grzewcze, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia klimaty-
zacyjne, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia wentylacyjne, Insta-
lacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 17 
Izolacja do celów budowlanych, Izolacyjne masy uszczelniające, Izo-
lacyjne (Materiały-), Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne do da-
chów, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 19 Budowla-
ne (Konstrukcje-) niemetalowe, Części budowlane (Niemetalowe-), 
Dachowe (Pokrycia-) niemetalowe, Dachy (Niemetalowe konstrukcje 
pokryć-), Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Mate-
riały budowlane niemetalowe, Niemetalowe materiały budowlane 
do pokrywania dachu, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy bu-
dowlane i  konstrukcyjne z  piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i  betonu, Materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne z  paku, 
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smoły, bitumu lub asfaltu, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucz-
nych, Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe-), Filc 
do  pokrywania dachów, Filcowe pokrycia dachowe, Materiały bu-
dowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały do pokrywa-
nia dachu, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budow-
nictwie, Papa dachowa, Tynk, Bitumiczne powłoki dachowe, 
Mieszanki na  bazie bitumu do  celów budowlanych, Powłoki bitu-
miczne do  użytku w  budownictwie, 35 Doradztwo i  konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Organizacja zarządzania działal-
nością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań bizneso-
wych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku do celów reklamo-
wych, Badania rynku i badania marketingowe, Doradztwo profesjo-
nalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i  marketingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Kampa-
nie marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa-
mi, Opracowywanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych 
i  reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Organizowanie i  przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw, Przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, Reklama, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Badania opinii publicznej, Informacje i opinie eksper-
tów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Usługi w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi agencji ekspor-
towo-importowych, Księgowość, Rachunkowość, księgowość i  au-
dyt, Usługi w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
organizacji i  zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w  celu 
budowy lub przygotowania obiektów budowlanych, Usługi w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące pomocy w  zarządzaniu 
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej materiałów budowlanych, wyposażenia oraz ele-
mentów instalacji budynkowych, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie materiałów budowlanych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
materiałów budowlanych, 36 Zarządzanie powiernicze, Zarządzanie 
powiernicze inwestycjami, Zarządzanie powiernicze nieruchomo-
ściami, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie ryzykiem 
ubezpieczeniowym, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, 
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Doradztwo finan-
sowe dotyczące inwestycji, Usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Usługi w  zakresie zarządzania inwestycjami, Wynajem 
nieruchomości i  majątku, Administrowanie nieruchomościami, Ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie 
gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trze-
cich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w  za-
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi finan-
sowania, Finansowanie projektów budowlanych, Powiernictwo, 
Udzielanie pożyczek, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem budynków, Wyna-
jem nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Po-
średnictwo w umowach kredytowych, Usługi organizacji i zarządza-
nia finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, Pośrednic-
two kupna, sprzedaży i  najmu obiektów budowlanych, Doradztwo 
w zarządzaniu i administrowaniu obiektami mieszkalnymi i zespoła-
mi osiedlowymi, Sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, 37 Zarzą-
dzanie projektami budowlanymi na  terenie budowy, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budyn-
ków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzenio-

we, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja dotyczą-
ce instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych instalacji w obiektach 
budowlanych, a także samych obiektów budowlanych, Budowa biur, 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa domów, Budowa infrastruktury, Budowa in-
stalacji wodociągowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa rurociągów, Budownictwo, Budownictwo 
mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i  budynków, Informacja budowlana, Konstrukcja budynków, Kon-
strukcja i  naprawa budynków, Nadzór budowlany, Przygotowanie 
terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod budowę, Roz-
biórka budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budow-
lane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, Usługi budowlane w  zakresie stawiania budynków, 
Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i  innych struktur, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwa-
cja i  naprawa budynków, Konserwacja dróg, Konserwacja dachów, 
Konserwacja i  naprawy budynków, Konserwacja nieruchomości, 
Sprzątanie placów budowy, Konserwacja i naprawa wyposażenia bu-
dynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konserwacja 
instalacji przemysłowych, Naprawa budynków, Zabezpieczanie 
przed wilgocią w czasie budowy, Montaż instalacji na placach budo-
wy, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
Zastępstwo inwestycyjne, 39 Przewożenie i  dostarczanie towarów, 
Przewóz towarów, Przewożenie, Przeprowadzki rzeczy osobistych, 
Przeprowadzki sprzętu biurowego, Parkowanie pojazdów, Udostęp-
nianie garaży, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie 
parkingów i  usługi związane z  parkowaniem samochodów, Usługi 
parkingowe, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajmowa-
nie miejsc do magazynowania, Usługi w zakresie parkowania pojaz-
dów, Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem pojazdów, Wyna-
jem przestrzeni magazynowej, Wynajem samochodów, 41 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webina-
riów, Organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w  celach kultural-
nych, rozrywkowych i  sportowych, Organizowanie konkursów, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Orga-
nizacja szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 42 Sporządza-
nie programów, ekspertyz, analiz, ocen, opinii, konsultacji, badań, 
studiów i raportów dotyczących budownictwa, projektowania tech-
nicznego i doradztwa w dziedzinie budownictwa, Usługi projektowe 
w  budownictwie, projektowanie architektoniczne i  urbanistyczne, 
prace badawczo-rozwojowe w  zakresie budownictwa, architektury 
i urbanistyki, 45 Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi 
prawne .

(111) 349598 (220) 2021 04 09 (210) 527285
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) POLTTIMO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polTTimo
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 16 .01 .01
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne dotyczące wykonywania instala-
cji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych oraz urządzeń elektrycz-
nych, czyszczenie instalacji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych 
oraz urządzeń elektrycznych, naprawy i  konserwacja dotyczące in-
stalacji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych oraz urządzeń elek-
trycznych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wy-
burzeniowe, Budowa elektrowni falowych, Czyszczenie silników 
elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromni-
ków, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja sprzętu audio-
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wizualnego, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja 
sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, In-
stalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oprzyrzą-
dowania, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  bu-
dynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysło-
wej, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń 
do kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja uziemienia 
elektrycznego, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, 
Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie systemów łącz-
nościowych pracujących na  częstotliwości radiowej, Instalowanie 
systemów telewizji kablowych, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Konser-
wacja i  naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja 
i  naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i  naprawa sys-
temów ochrony przed piorunami, Konserwacja, serwis i  naprawa 
urządzeń i  instalacji do wytwarzania energii, Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Montaż i  konserwacja instalacji ogrze-
wania słonecznego, Montaż i naprawa anten, Montaż instalacji prze-
mysłowych, Budowa elektrowni, Budowa elektrowni wiatrowych, 
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infrastruktury 
łącznościowej, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Budowa 
wież telekomunikacyjnych, Demontaż linii wysokiego napięcia, Pod-
ziemne prace konstrukcyjne w  zakresie okablowania, Podziemne 
prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, Układanie i zakopywa-
nie kabli, Układanie kabli, Układanie przewodów głównych, Usługi 
dotyczące podwodnych łączy kablowych, Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi 
elektryków, Usługi instalatorów elektrycznych polegające na monta-
żu, instalacji i  naprawie sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycz-
nych, Usługi elektrotechników związane z  montażem, instalacją 
i naprawą sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych związanych 
z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, 
rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycz-
nej, Wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach 
mieszkalnych i  przemysłowych, Przeglądy instalacji elektrycznych 
i  elektrotechnicznych, Budowa sieci elektrotechnicznych, Montaż 
tras kablowych, Wykonywanie rozdzielni elektrycznych, Budowa 
i  montaż rozdzielni i  stacji W/N, Budowa instalacji oświetleniowych, 
Budowa linii zasilających S/N i W/N, Nakładanie osłon na światłowody, 
Budowa sieci transmisji danych, Budowa sieci światłowodowych, Bu-
dowa łączy i sieci internetowych, Instalowanie sieci telekomunikacyj-
nych, Naprawa sieci telekomunikacyjnych, Usługi ogólnobudowlane .

(111) 349599 (220) 2021 06 22 (210) 530614
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) B MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Burów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .06, 29 .01 .11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 42 Medyczne bada-
nia naukowe .

(111) 349600 (220) 2021 06 24 (210) 530732
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 09
(732) TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Tenczynek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pomarańczowa alternatywa
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, 
Syrop słodowy do  napojów, Produkty piwowarskie, Woda, Wody 
mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, Aperitify bezal-
koholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Cola, Cydr bezalkoholo-
wy, Koktajle bezalkoholowe, Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, 
Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla 
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje 
warzywne, Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, Woda 
pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witamina-
mi, Preparaty do sporządzania likierów, 33 Wina alkoholowe, Napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 
Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, Nalewki, 
Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, Sangria, Sznaps, 
Whisky, Wina, Wódki, Wermut .

(111) 349601 (220) 2021 06 06 (210) 529876
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 02
(732) BIANCHI ANNA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRANDLOVERS
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Agencje reklamowe, Doradztwo marketingowe w  zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, Usługi reklamowe i  marketingowe świad-
czone za  pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
i  marketingowe online, Analiza w  zakresie marketingu, Opracowy-
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 
Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie technologii komu-
nikacyjnych, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Szkole-
nia biznesowe .

(111) 349602 (220) 2021 07 21 (210) 531818
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B-PAC
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Kosmetyki, Olejki eteryczne, 
Olejki toaletowe, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty witaminowe, Preparaty lecznicze, Ekstrakty roślinne do ce-
lów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Leki 
dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, Odżywcze suplementy diety, Dodatki dietetyczne, 
Dodatki homeopatyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, 
Dietetyczne dodatki do  żywności, Dodatki witaminowe i  mineral-
ne, Dodatki witaminowe w  płynie, Dodatki dietetyczne w  formie 
napojów, Dodatki do  żywności do  celów niemedycznych, Batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodat-
ki odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze  specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Probiotyki (suplementy), Suplementy 
diety, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy 
prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Białkowe su-
plementy diety, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety dla 
niemowląt, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy mine-
ralne do żywności, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe 
w  płynie, Suplementy diety do  użytku dietetycznego, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety składające się z wita-
min, Nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, Napoje witaminizowane, Napoje dla niemowląt, Herbata zioło-
wa [napoje lecznicze], Woda termalna, Herbata lecznicza, Preparaty 
diagnostyczne .
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(111) 349603 (220) 2021 09 07 (210) 533639
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TIPIFREE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 349604 (220) 2021 08 26 (210) 533167
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) FORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELVET Ultra Matt
(510), (511) 20 Płyty meblowe, Szafki na  płyty [meble], Elementy 
meblowe, Panele meblowe, Meble, Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Blaty kuchenne [meble], Meble łazienkowe, Półki 
[meble], Regały [meble], Ekrany [meble], Szafy [meble], Ściany dzia-
łowe [meble], Półki ścienne [meble], Fronty szuflad, Fronty do szafek, 
Ekrany [meble] do  celów pokazowych, wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble] .

(111) 349605 (220) 2021 07 26 (210) 531931
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 16
(732) ŻĘDZIAN JACEK, Mońki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCK NA BAGNIE
(540)

(591) czarny, szary, biały, zielony
(531) 04 .01 .04, 22 .01 .15, 26 .01 .15, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, 
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Koncerty muzyczne, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze) .

(111) 349606 (220) 2021 07 26 (210) 531930
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 16
(732) MODERN TK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSA
(540)

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 25 .05 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, Pomoc w  zakupie nieruchomości, 

Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Wycena i  zarządzanie nieruchomo-
ściami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie 
gruntami, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), In-
stalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Mon-
taż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Przygoto-
wanie terenu [budownictwo], Budowa domów, Budowanie domów, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Wynajem sprzętu budowlane-
go, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja alarmów, 
Instalacja gazociągów i  wodociągów, Instalacja materiałów izolacyj-
nych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzę-
tu i  wyposażenia w  budynkach, Instalacja rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, Instalacja systemów rurociągów, 
Instalacja szamb, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, 
Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja 
termiczna budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Konsultacje budowlane, Malowanie domów, Malowanie, 
Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Montaż drzwi i okien, 
Murarstwo, Zarządzanie projektem budowy, Wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, Montaż płyt ściennych, Instalacja urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Instalacja urządzeń elektrycznych .

(111) 349607 (220) 2021 07 26 (210) 531929
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 16
(732) METIER MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM Métier
(540)

(591) czerwony
(531) 24 .11 .03, 27 .05 .05, 29 .01 .01
(510), (511) 5 Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do  celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do  celów 
medycznych, 9 Jednorazowe strzykawki dozujące do  użytku labo-
ratoryjnego, Strzykawki dozujące wielokrotnego użytku do  użytku 
laboratoryjnego, 10 Jednorazowe strzykawki do  iniekcji podskór-
nych do  użytku medycznego, Jednorazowe strzykawki do  iniekcji 
podskórnych do  użytku chirurgicznego, Strzykawki dentystyczne, 
Strzykawki do celów dentystycznych, Strzykawki do celów medycz-
nych i do zastrzyków, Strzykawki do celów medycznych, Strzykawki 
do iniekcji [cylindry strzykawek], Strzykawki do iniekcji podskórnych 
służące do podawania substancji do wstrzykiwania, Strzykawki do in-
iekcji podskórnej, Strzykawki do  insuliny, Strzykawki do  lewatywy, 
Strzykawki do użytku medycznego, Strzykawki do zastrzyków, Strzy-
kawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, Strzykawki 
(do  zastrzyków) do  celów medycznych, Strzykawki jednorazowego 
użytku, Strzykawki medyczne, Strzykawki na  igły wielorazowego 
użytku, Strzykawki z tłokiem do użytku medycznego, Igły do biopsji, 
Igły do celów chirurgicznych, Igły do celów medycznych, Igły do ce-
lów stomatologicznych, Igły do  insuflacji, Igły do  pobierania krwi, 
Igły do przetok, Igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, 
Igły do  robienia zastrzyków, Igły do  strzykawek medycznych, Igły 
do zastrzyków podskórnych, Igły jednorazowe do strzykawek do in-
iekcji podskórnych, Igły podskórne do  użytku w  terapii infuzyjnej, 
Igły podskórne do użytku w odsączaniu ran, Igły podskórne do użyt-
ku podczas dializ nerkowych, Igły typu Luer Lock do użytku medycz-
nego, Kaniule, Kaniule trokarów, Kaniule ze zbiorniczkiem na środki 
znieczulające .

(111) 349608 (220) 2021 07 28 (210) 532079
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I  DELIKATNE Królewskie CIACHO CHAŁWA Wafle 
z kremem chałwowym
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, beżowy, czarny, 
jasnoniebieski, niebieski, fioletowy, szary, pomarańczowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .15, 26 .11 .03, 
26 .11 .08, 25 .01 .15, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .22, 26 .05 .01, 08 .01 .09, 
08 .01 .19, 08 .01 .23, 08 .01 .25, 11 .01 .02
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 349609 (220) 2021 07 28 (210) 532075
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I  DELIKATNE Królewskie CIACHO KAKAO Wafle 
z kremem kakaowym
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, czarny, czerwony, 
jasnoniebieski, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, 
ciemnozielony
(531) 08 .01 .09, 08 .01 .19, 08 .01 .23, 08 .01 .25, 25 .01 .15, 26 .04 .02, 
26 .04 .04, 26 .04 .22, 26 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 
27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .15, 05 .07 .06
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 349610 (220) 2021 07 28 (210) 532074
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KREMOWE I  DELIKATNE Królewskie CIACHO ORZECH Wafle 
z kremem orzechowym
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnozielony, czarny, niebieski, 
pomarańczowy, szary, zielony, żółty, jasnoniebieski
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .09, 08 .01 .19, 08 .01 .23, 08 .01 .25, 25 .01 .15, 
26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .22, 26 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 349611 (220) 2021 07 28 (210) 532072
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I  DELIKATNE Królewskie CIACHO KOKOS Wafle 
z kremem kokosowym
(540)

(591) biały, brązowy, niebieski, ciemnoniebieski, czarny, 
ciemnoróżowy, zielony, żółty, jasnoniebieski
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .09, 08 .01 .19, 08 .01 .23, 08 .01 .25, 25 .01 .15, 
26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .22, 26 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 349612 (220) 2021 07 28 (210) 532065
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewskie CIACHO
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(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, 
ciastka .

(111) 349613 (220) 2021 07 07 (210) 531207
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Huta Żabiowolska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INLLOY
(510), (511) 8 Narzędzia i  przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), 
Narzędzia ręczne, Wielofunkcyjne narzędzia i przyrządy ręcznie ste-
rowane do prac pod napięciem oraz części do nich, Hybrydowe na-
rzędzia ręczne .

(111) 349614 (220) 2021 08 26 (210) 533168
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) JASIK MAGDALENA CLAREX PRODUCENT CHOINEK 
SZTUCZNYCH, Stara Huta (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAREX CHRISTMAS TREES & DECORATIONS
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 05 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02
(510), (511) 26 Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z  lampkami, 
Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, Sztuczne girlandy i  wieńce, 
Girlandy sztuczne, Kwiaty sztuczne (Wieńce z-), Sztuczne wieńce, 
Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z  lampkami, Sztuczne wieńce 
bożonarodzeniowe, Wieńce z kwiatów sztucznych, Wieńce ze sztucz-
nych kwiatów, 28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, Sztuczne choinki, Choinki [sztuczne] .

(111) 349615 (220) 2021 08 26 (210) 533175
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) CAFFE GRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caffe grano .pl
(540)

(591) zielony, ciemnoszary, biały
(531) 05 .11 .23, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 30 Kawa, Herbata, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  herbatami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z następującymi produktami: Kawa (Elektryczne ekspresy 
do-), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produk-
tami: Kawa (Elektryczne ekspresy do-), Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  naczyniami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  naczyniami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  młynkami 
do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z młynkami do kawy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi [Filtry do kawy papierowe], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  następującymi produktami [Filtry do  kawy papierowe], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produktami [Eks-
presy do kawy, nieelektryczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z następującymi produktami [Ekspresy do kawy, nieelektryczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produktami 
[Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki], Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  następującymi produktami [Zastawa stoło-
wa, przybory kuchenne i  pojemniki], Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  następującymi produktami [Książki], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z następującymi produktami [Książki] .

(111) 349616 (220) 2021 08 27 (210) 533213
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) BUDZISZ-WISZNIEWSKA EDYTA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKILLS GROUP
(540)

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie architekto-
niczne, Badania architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Przy-
gotowywanie planów architektonicznych, Usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, Sporządzanie raportów dotyczących ar-
chitektury, Usługi inżynieryjne i  w  zakresie architektury, Usługi ar-
chitektoniczne w  zakresie projektowania budynków, Wspomagane 
komputerowo usługi projektowe związane z  architekturą, Doradz-
two w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi 
inżynieryjne i związane z nimi doradztwo .

(111) 349617 (220) 2020 10 30 (210) 520241
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) CYRZIK LESŁAW MARIAN, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLSKA PARTIA PRACY SPRAWIEDLIWOŚCI POKOJU
(510), (511) 45 działalność polityczna, doradztwo polityczne, organi-
zacja spotkań politycznych, badania i analizy polityczne .

(111) 349618 (220) 2020 12 18 (210) 522420
(151) 2021 12 21 (441) 2021 02 01
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLODRIX
(510), (511) 5 Suplementy diety, Żywność dietetyczna przystosowa-
na do  celów medycznych, Odżywcze suplementy diety z  przezna-
czeniem do terapii schorzeń układu pokarmowego . .

(111) 349619 (220) 2021 02 07 (210) 524315
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRICK PAVING
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa 
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodni-
kowe i tarasowe .
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(111) 349620 (220) 2021 03 15 (210) 526120
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) PUDA ELIZA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIESZANKA ZŁODZIEJSKA
(510), (511) 3 Aromaty (olejki eteryczne), esencje mięty (olejki ete-
ryczne), esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów, olejki ete-
ryczne .

(111) 349621 (220) 2021 05 12 (210) 528841
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR DUDA
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lo-
tiony, mleczka, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki 
eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do wło-
sów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosme-
tyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające, Kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, Kosmetyki do  ciała, Środki czystości, Środki 
do  czyszczenia zębów, Kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, Środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i  ścierania, Kosmetyki siarczkowe, 
Kosmetyki z borowiną, Kosmetyki borowinowo-solankowe, Kosme-
tyki pielęgnacji skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej, 5 
Kosmetyki o  działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele,  . serum, olejki do celów leczniczych i medycznych, Wy-
ciągi i  wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty terapeu-
tyczne do  kąpieli, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty anty-
bakteryjne, Zioła lecznicze, Borowina lecznicza, Suplementy diety, 
Farmaceutyki, Leki, Produkty lecznicze, Sole wód mineralnych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Mineralne wody do celów leczniczych, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, Substancje chłonne do  higieny osobistej, Wody 
mineralne do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Oleje lecznicze, Ziołowe preparaty błotne do ce-
lów terapeutycznych, Wywary z ziół leczniczych, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Sole do celów 
medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, 
Preparaty ziołowe, Napary lecznicze, Herbatki lecznicze, Preparaty 
lecznicze do skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej  .

(111) 349622 (220) 2021 05 12 (210) 528842
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOSMETYKI DR DUDA
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, Lo-
tiony, mleczka, Kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki 
eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do wło-
sów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosme-
tyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające, Kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, Kosmetyki do  ciała, Środki czystości, Środki 
do  czyszczenia zębów, Kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, Środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i  ścierania, Kosmetyki siarczkowe, 
Kosmetyki z borowiną, Kosmetyki borowinowo-solankowe, Kosme-
tyki pielęgnacji skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej, 5 
Kosmetyki o  działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, serum, olejki do  celów leczniczych i  medycznych, Wy-
ciągi i  wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty terapeu-
tyczne do  kąpieli, Preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne, Zioła lecznicze, Borowina lecznicza, Suplementy diety, 
Farmaceutyki, Leki, Produkty lecznicze, Sole wód mineralnych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Mineralne wody do celów leczniczych, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, Substancje chłonne do  higieny osobistej, Wody 

mineralne do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Oleje lecznicze, Ziołowe preparaty błotne do ce-
lów terapeutycznych, Wywary z ziół leczniczych, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Sole do celów 
medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, 
Preparaty ziołowe, Napary lecznicze, Herbatki lecznicze, Preparaty 
lecznicze do skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej .

(111) 349623 (220) 2021 06 21 (210) 530549
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) PACZKA PAULA DOOGNESS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziki Zwierz
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .01 .08, 03 .01 .11, 03 .01 .26, 25 .01 .01, 
25 .01 .15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów dla 
zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, artykułów spo-
żywczych dla zwierząt domowych, obroży dla zwierząt domowych, 
smyczy dla zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt, misek do kar-
my dla zwierząt domowych, transporterów dla zwierząt domowych, 
kojców dla zwierząt domowych, legowisk dla zwierząt domowych, 
preparatów do  pielęgnacji zwierząt, przyborów higienicznych dla 
zwierząt, 44 Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Strzyżenie zwierząt, 
Strzyżenie psów, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzęta-
mi, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 
Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych, 
Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych ., Usługi w zakresie 
pielęgnacji psów, Usługi kosmetyczne dla psów .

(111) 349624 (220) 2021 08 20 (210) 532935
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) CYGAN ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 
HANDLOWE, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGI Babci Marysi
(540)

(591) różowy, czarny, niebieski, jasnoniebieski, granatowy, biały, 
czerwony, żółty, brązowy, zielony
(531) 05 .05 .20, 05 .05 .22, 25 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Pierożki na  bazie mąki, 43 Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restaura-
cje dla turystów, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, Oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
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Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napo-
jów, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi cateringu zewnętrz-
nego, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Restauracje oferujące dania na wynos, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Rezerwacja stolików w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i  posiłków, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze .

(111) 349625 (220) 2021 02 15 (210) 524620
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) PIETRAS ANDRZEJ, Kalinówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJM
(540)

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .06
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD-i, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty 
DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty VCD, Płyty kompak-
towe audio, Płyty winylowe, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy wi-
deo, Urządzenia do  nagrywania, Urządzenia do  nagrywania audio, 
Urządzenia do  nagrywania obrazów, Urządzenia do  nagrywania 
filmów, Przenośne urządzenia do  nagrywania dźwięku, Urządzenia 
do  nagrywania dźwięku i  obrazów, Magnetyczne nośniki danych, 
Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Kasety wideo, Nośni-
ki do rejestracji dźwięku, Pliki muzyczne do pobierania, 35 Reklama, 
Zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], Transkrypcja wiadomości [prace biu-
rowe], Impresariat w działalności artystycznej, Usługi agencji wyszu-
kiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], Reklama 
i marketing, Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi public 
relations, Reklama radiowa, 41 Edukacja sportowa, Administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów 
związanych z  działalnością kulturalną, Informacja o  imprezach roz-
rywkowych, Usługi nagrywania i produkcji audio, Publikowanie ksią-
żek, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie muzyki, Fotoreportaże, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Muzyczne usługi wydaw-
nicze, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi studia nagrań .

(111) 349626 (220) 2021 05 13 (210) 528790
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) Align Technology, Inc ., San Jose (US)
(540) (znak słowny)
(540) INVISALIGN
(510), (511) 3 Pasty do  zębów, wybielacze kosmetyczne, Płyny 
do  płukania ust i  płukanki do  ust, Produkty miętowe do  odświe-
żania oddechu, Płyny do  płukania zębów przeciw próchnicy, Żel 
przeciwbólowy do  zębów i  dziąseł, Preparaty do  higieny jamy ust-
nej, Preparaty do  czyszczenia protez, ochraniaczy na  usta, klamer 
ortodontycznych, aparatów na  zęby i  innych aparatów ortodon-
tycznych, Roztwory czyszczące do  dentystycznych ultradźwię-
kowych urządzeń do  sterylizacji, Roztwory czyszczące do  użytku 
w  dentystycznych i  ortodontycznych urządzeniach do  dezynfekcji, 
Zestawy do  czyszczenia aparatów dentystycznych i  ortodontycz-
nych składające się ze szczoteczki, środka do czyszczenia zębów, nici 
dentystycznej i  roztworu czyszczącego, 5 Medyczne żele fluorowe 
do  stosowania miejscowego do  zębów, Preparaty do  powlekania 
zębów przeciw próchnicy zawierające fluor, Lecznicze preparaty 
dentystyczne przeciw próchnicy, Leczniczy spray doustny, Środki 
dezynfekujące, sanitarne preparaty do  sterylizacji, Sanitarne pre-

paraty dezynfekujące do  czyszczenia aparatów dentystycznych, 9 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do obrazowania 
cyfrowego wykorzystywane do zobrazowania ruchu zębów i propo-
nowanych planów leczenia, Oprogramowanie komputerowe uży-
wane w  stomatologii odtwórczej, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia or-
todontycznego, Oprogramowanie komputerowe używane do udo-
stępniania, śledzenia i  modyfikowania proponowanych sposobów 
leczenia ortodontycznego oraz danych pacjentów i informacji z nimi 
związanych, Oprogramowanie komputerowe dla dentystów do oce-
ny uzębienia pacjenta i  planowania leczenia ortodontycznego, 
Oprogramowanie do  modelowania wspomaganego komputerowo 
do  użytku w  stomatologii i  ortodoncji do  tworzenia trójwymiaro-
wych komputerowych obrazów uzębienia pacjenta, Komputerowe 
stacje robocze do przetwarzania i wyświetlania zgromadzonych ob-
razów medycznych i dentystycznych, Sprzęt komputerowy do prze-
twarzania danych oraz transmisji dźwięku i obrazu do odtwarzania 
zabiegów dentystycznych i ortodontycznych, 10 Aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne do użytku w dziedzi-
nie stomatologii i  ortodoncji, Aparatura i  instrumenty dentystycz-
ne, Aparaty i  instrumenty ortodontyczne, Urządzenia i  przyrządy 
do  użytku w  stomatologii odtwórczej, Urządzenia ortodontyczne, 
Aparaty ortodontyczne do użytku w prostowaniu zębów, Ochrania-
cze zębów do celów dentystycznych, Lusterka dentystyczne, Zesta-
wy sztucznych zębów, Wiertła dentystyczne, Zaczepy dentystycz-
ne, przęsła i protezy, Przyrządy i aparatura do użytku w zakładaniu 
protez dentystycznych, Specjalne pojemniki do  przechowywania, 
czyszczenia i  transportu aparatów ortodontycznych, Kamery ska-
nujące do  użytku w  dziedzinie stomatologii i  ortodoncji, Kamery 
skanujące do wykonywania obrazów medycznych i dentystycznych, 
Skanery wewnątrzustne używane do medycznego i dentystycznego 
wykonywania, przechowywania, wyszukiwania i  transmisji obra-
zów cyfrowych za  pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych, 
Ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do  użytku w  dziedzinie 
stomatologii i ortodoncji, Ochraniacze dentystyczne, Dentystyczne 
szyny zgryzowe chroniące przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe 
tace do miejscowego stosowania leków dentystycznych, Przyrządy 
do żucia i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, łagodzenia 
napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osadzaniu aparatów or-
todontycznych, Skrobaczki do języka, Narzędzia do usuwania protez, 
ochraniaczy jamy ustnej (dentystycznych), klamer ortodontycznych, 
zdejmowanych aparatów ortodontycznych i  innych aparatów orto-
dontycznych, 11 Stomatologiczne urządzenia do  ultradźwiękowej 
sterylizacji, Sterylizator ultradźwiękowy do  aparatów dentystycz-
nych i ortodontycznych, Urządzenia do odkażania za pomocą świa-
tła UV do odkażania aparatów dentystycznych i ortodontycznych, 21 
Szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki międzyzę-
bowe, wymienne główki do szczoteczek do zębów, Produkty czysz-
czące międzyzębowe, nić dentystyczna, Wykałaczki dentystyczne, 
wykałaczki, Szczotki do czyszczenia języka, Zestawy do czyszczenia 
aparatów dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczo-
teczki, środka do  czyszczenia zębów, nici dentystycznej i  roztworu 
czyszczącego, 40 Produkcja aparatów ortodontycznych na  zamó-
wienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi techników dentystycznych, 
41 Szkolenia z zakresu stomatologii i ortodoncji, Szkolenie z obsługi 
aparatów ortodontycznych, Szkolenie w  zakresie obsługi oprogra-
mowania ortodontycznego, Szkolenie ortodontów i  lekarzy den-
tystów w  zakresie korzystania z  oprogramowania do  obrazowania 
cyfrowego i  wewnątrzustnych kamer skanujących, Organizowanie 
i  prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów instrukta-
żowych, warsztatów, wykładów i  sympozjów, wszystko związane 
z  technikami chirurgicznymi, medycznymi, dentystycznymi i  orto-
dontycznymi, urządzeniami, urządzeniami i  sprzętem medycznym, 
dentystycznym i ortodontycznym, 42 Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie  do  pobrania 
używanego do  tworzenia indywidualnie dostosowanych sposo-
bów leczenia dentystycznego i  ortodontycznego, Udostępnianie 
online, nie do pobrania, oprogramowania do obrazowania cyfrowe-
go używanego do  przedstawiania ruchu zębów i  proponowanych 
planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go online nie  do  pobrania do  monitorowania leczenia pacjentów, 
Udostępnianie oprogramowania online nie  do  pobrania do  użytku 
w  świadczeniu usług stomatologicznych i  usług ortodontycznych, 
Udostępnianie oprogramowania nie  do  pobrania do  modelowania 
wspomaganego komputerowo do użytku w stomatologii i ortodon-
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cji w  celu tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów 
uzębienia pacjenta, Projektowanie i  wdrażanie systemów sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego na  rzecz osób trzecich, Usługi 
doradcze dotyczące użytkowania sprzętu i  oprogramowania kom-
puterowego, Usługi konsultacyjne w  zakresie wyboru, wdrażania 
i  użytkowania sprzętu komputerowego i  systemów oprogramowa-
nia na rzecz osób trzecich, 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne 
i ortodontyczne, Usługi i  leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, 
periodontologiczne, endodontyczne i pedodontyczne, Projektowa-
nie i  tworzenie planów leczenia ortodontycznego dla pacjentów, 
Udzielanie informacji i porad dotyczących technik, materiałów i pro-
duktów dentystycznych i  ortodontycznych, Usługi konsultacyjne 
w  dziedzinie stomatologii i  ortodoncji, Usługi doradcze i  konsulta-
cyjne w zakresie ortodoncji, endodoncji, pedodoncji, periodontolo-
gii i  leczenia stomatologicznego odtwórczego, w  tym świadczenie 
takich usług online przez Internet lub ekstranet .

(111) 349627 (220) 2020 02 14 (210) 510247
(151) 2022 01 03 (441) 2020 09 21
(732) MŁYNARSKI ERNEST F .U .H . MAGNOLIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77 sushi
(540)

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
usługi kateringowe, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośrednie-
go spożycia, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempu-
rę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restaura-
cji sprzedających sushi .

(111) 349628 (220) 2021 07 30 (210) 532158
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) MATKOWSKI DAMIAN TARGET CREATORS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC TARGETS CREATORS
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 13 Tarcze strzelnicze do  użytku wojskowego, Tarcze 
ochronne przystosowane do broni palnej, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sporto-
wy, Tarcze elektroniczne, Tarcze łucznicze, 41 Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 349629 (220) 2021 08 11 (210) 532572
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES MS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TT MS TRANSITION TECHNOLOGIES MS
(540)

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(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, Usłu-
gi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, Publikacje multimedial-
ne, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, 
sympozjów, 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) 349630 (220) 2021 03 16 (210) 526152
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet Dzieci



110 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13/2022

(540)

(591) biały, różowy, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 18 .05 .10, 01 .01 .04, 01 .01 .09, 
26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .11 .11, 26 .11 .21
(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, Broszury, Druki, Gaze-
ty, Czasopisma (periodyki), Periodyki, Ołówki, Ołówki automatyczne, 
Pióra jako artykuły biurowe, Długopisy kolorowe, Piórniki, Pastele-
-kredki, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Teczki papierowe, Skoroszy-
ty jako artykuły biurowe, Segregatory na dokumenty, 35 Prowadze-
nie sklepu detalicznego oraz prowadzenie hurtowni z następującymi 
towarami: książkami, publikacjami, broszurami, drukami, gazetami, 
czasopismami, periodykami, ołówkami, ołówkami automatyczny-
mi, piórami jako artykułami biurowymi, długopisami, piórnikami, 
pastelami-kredkami, notatnikami, notesami podręcznymi, teczkami, 
skoroszytami jako artykułami biurowymi i  segregatorami na  doku-
menty, Oferowanie do  sprzedaży w  ramach sklepu internetowego 
następujących towarów: książek, publikacji, broszur, druków, gazet, 
czasopism, periodyków, ołówków, ołówków automatycznych, piór 
jako artykułów biurowych, długopisów, piórników, pasteli-kredek, 
notatników, notesów podręcznych, teczek, skoroszytów jako ar-
tykułów biurowych i  segregatorów na  dokumenty, 41 Kształcenie 
praktyczne, pokazy, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Edukacja, Nauczanie, Kursy koresponden-
cyjne, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Poradnictwo zawodowe, Doradztwo zawodowe, Porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, Organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych .

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) 023358 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości . .
(111) 035753 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 050584 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 050684 (180) 2032 05 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051059 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 053057 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059293 (180) 2032 04 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 071569 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076087 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077202 (180) 2031 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077468 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077592 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077593 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077606 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077634 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078099 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078100 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078101 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078160 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078240 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078243 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078244 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .

(111) 078247 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078248 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078256 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078270 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078271 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078274 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078278 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078279 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078281 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078282 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078285 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078322 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078340 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078383 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078384 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078386 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078612 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078620 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078621 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078690 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080045 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080124 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080225 (180) 2032 05 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080502 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080511 (180) 2032 03 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080610 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081161 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081166 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081171 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081174 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081835 (180) 2032 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081984 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082152 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082988 (180) 2032 08 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087397 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 105768 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 145160 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 156279 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: książki i czasopisma; 
41: usługi w  zakresie nauczania 
i publikowania wydawnictw, usłu-
gi w zakresie tłumaczeń .

(111) 156561 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 158031 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 160287 (180) 2031 08 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 162920 (180) 2031 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163249 (180) 2032 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163287 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163519 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163814 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164023 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164072 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164200 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164521 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164585 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164766 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164889 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164914 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164915 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164916 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165089 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165226 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166167 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166209 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166299 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166376 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166426 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .



Nr 13/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 111

(111) 166650 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166767 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166768 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166825 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166994 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167300 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167301 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167335 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167336 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167337 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167703 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167898 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167903 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168326 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168621 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: materiały na uszczel-
ki, uszczelnienia, szczeliwa oraz 
materiały uszczelniające, a  także 
uszczelki, uszczelnienia i  szcze-
liwa wykonane z  metalu, metale 
nieszlachetne i  ich  stopy, bu-
dowlane materiały metalowe, 
przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, materiały metalo-
we do  budowy torów kolejo-
wych, przewody nieelektryczne 
i  przewody drutowe z  metali 
nieszlachetnych, drobne wyro-
by żelazne, pojedyncze wyroby 
metalowe, rury i  tuby metalowe, 
kasy pancerne, towary z  metali 
nieszlachetnych nie  ujęte w  in-
nych klasach, rudy (kruszce); 7: 
elementy silników rakietowych, 
części maszyn, a  mianowicie ste-
rowniki paliwa i  pompy do  za-
stosowań lotniczych, silniki 
do zastosowań lotniczych, sprzęt 
natryskowy do cieczy, spryskiwa-
cze z  napędem mechanicznym 
i  części zamienne do  nich, silniki 
i  elementy silników nie  przezna-
czone do  pojazdów lądowych, 
elementy uszczelniające spręża-
rek, części maszyn do zastosowań 
przemysłowych, taśmy przeno-
śników, podnośników i wyciągów, 
sprężarki powietrza i  gazu oraz 
części zamienne do  nich, pom-
py próżniowe i  części zamienne 
do nich, obrabiarki, a mianowicie 
elektrody, przyrządy obróbkowe 
oraz osprzęt do  obróbki elektro-
mechanicznej, przebijaki, punk-
taki, dziurkarki, perforatory oraz 
tłoczniki, matryce, narzynki do za-
stosowań przemysłowych, młyny 
prochowe do  zastosowań prze-
mysłowych, złącza kompensacyj-
ne, a  także wycieraczki prętowe, 
skrobaki i  zgarniacze, maszyny 
i  obrabiarki, silniki (z  wyjątkiem 
stosowanych w  pojazdach lądo-
wych), mechanizmy sprzęgania 
i  napędu (z  wyjątkiem stosowa-
nych w  pojazdach lądowych), 
mechaniczne narzędzia rolnicze, 

inkubatory do  jaj; 9: elektronika 
lotnicza, a  mianowicie elektro-
niczne wyświetlacze lotnicze, 
czujniki elektroniczne, kompute-
ry, komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne, oprogramowanie kom-
puterowe, kontrolery oświetlenia, 
powietrzne systemy alarmowe, 
systemy unikania kolizji i systemy 
ostrzegawcze, przyrządy kontro-
lne osiągów aerodynamicznych, 
systemy pogodowe i  wyświetle-
niowe systemy kartograficzne, 
komputery grafiki radarowej, in-
strumenty wskazujące położenie, 
żyroskopowe instrumenty kierun-
kowe i  położeniowe (orientacyj-
ne), kontrolery lotu i wyświetlacze 
kontroli lotu, kontrolery autopilo-
ta, zespolone wyświetlacze poło-
żenia i prędkości, a także czujniki, 
komputery i  wskaźniki tempera-
tury, ciśnienia, wykrywania oblo-
dzenia, danych dotyczących po-
wietrza, kąta natarcia, prędkości, 
momentu obrotowego, zbliżenia, 
a  także ostrzegające przed prze-
ciągnięciem, elektroniczny, elek-
tromechaniczny i optyczny sprzęt 
do  określania warunków pogo-
dowych, źródła zasilania i  urzą-
dzenia klimatyzacyjne do  stat-
ków powietrznych, elektroniczne 
elementy i  urządzenia lotnicze, 
a mianowicie procesory i systemy 
sterujące, czasowe, telemetrycz-
ne, pobierania danych, obsługi 
i  zarządzania, zarządzania i  dys-
trybucji mocy, rejestrujące, za-
rządzania termicznego, kontroli 
położenia oraz procesory i syste-
my testowe, elektromechaniczne 
urządzenia uruchamiające oraz 
systemy sterowania uruchamia-
niem, kontrolery ogrzewania szy-
by przedniej, kontrolery ogrze-
wania wiatrochronu, sygnałowe 
urządzenia warunkujące, czujniki 
masowego natężenia przepływu, 
czujniki i  wskaźniki temperatury 
hamulca, przyrządy kontrolne 
i  kontrolery natężenia prądu, 
elektryczne urządzenia tłumiące, 
elektroniczne, elektromecha-
niczne i  optyczne wyposażenie 
do  kontroli lotu, pomiaru i  za-
rządzania zasilaniem, paliwem, 
cieczą, wodą i  odpadami, po-
miaru i  zarządzania odpadkami 
płynnymi, pomiaru i  zarządzania 
gęstością cieczy, kontroli oświe-
tlenia i  temperatury, wykrywania 
ognia i  ochrony przed ogniem, 
wykrywania i  ochrony przed 
przegrzaniem silnika, sterowania 
hamowaniem, sterowania, wy-
czuwania zbliżenia, wykrywania 
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płomieni, określania prędkości, 
ciśnienia i  temperatury, a  także 
do  monitorowania warunków 
pracy elementów lotniczych, sys-
temy elektro-optyczne, laserowe 
systemy ostrzegawcze, wizualne 
systemy nadzorujące, systemy 
modelowania i symulacji lotnicze, 
nadmuchiwane rynny ratunkowe 
oraz tratwy ratunkowe, czujniki 
dymu, kalkulatory, okulary sło-
neczne, urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
elektryczne, fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wago-
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do  ratowania życia, 
do  celów dydaktycznych, urzą-
dzenia do  nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z  nagraniami, 
automaty sprzedające i mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane, urządzenia 
do  gaszenia ognia; 11: grzejniki 
do  statków powietrznych, pneu-
matyczne, elektrotermiczne, elek-
trolityczne i  elektromechaniczne 
urządzenia odladzające i  prze-
ciwoblodzeniowe do  statków 
powietrznych, złączki tulejowe 
o  gorących końcówkach i  ogrze-
wacze krążka, wirnika, prowad-
nicy, lampy i oświetlenie statków 
powietrznych, panele ochrony 
termicznej do  statków powietrz-
nych, ogrzewacze gorącej wody, 
aparatura do  przechowywania, 
dostarczania i  rozporządzania 
wody pitnej i  innych płynów, 
a  także lampy błyskowe i  latar-
ki, urządzenia do  oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zasilania wodą i do ce-
lów sanitarnych; 12: systemy gon-
doli do  statków powietrznych, 
systemy wsporników do  statków 
powietrznych, podwozia samolo-
towe, koła i  hamulce do  statków 
powietrznych, nadmuchiwane 
pasy bezpieczeństwa do  stat-
ków powietrznych i  pojazdów 
lądowych, pasy bezpieczeństwa 
do  statków powietrznych i  po-
jazdów lądowych, fotele wyrzu-
cane do  statków powietrznych, 
panele konstrukcyjne do statków 
powietrznych, siedzenia załogi 
do statków powietrznych, stożko-
we elementy wylotowe pomoc-
niczych jednostek napędowych 
statków powietrznych, zewnętrz-
ne oprofilowania do  pojazdów 

morskich, zawieszenia kół pojaz-
dów lądowych, a  także ich  ele-
menty, wlotowe żaluzje silników 
innych niż do  pojazdów lądo-
wych, łopaty wirnika i śmigieł po-
jazdów powietrznych, wycieracz-
ki szyby przedniej i/lub systemy 
przemywające, tarcze hamulco-
we, tarcze cierne, płyty sprzęgła, 
okładziny komory spalania, osło-
ny dyszy paliwa, uszczelki silniko-
we, a także powierzchnie sterowe 
do pojazdów lądowych i statków 
powietrznych, a także części ukła-
du jezdnego do  pojazdów lądo-
wych, pojazdy, urządzenia słu-
żące do  poruszania się na  lądzie, 
w powietrzu lub wodzie .

(111) 168803 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170403 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171377 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172876 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173332 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174330 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175662 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186984 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187157 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 200082 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253132 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253624 (180) 2031 11 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254166 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254167 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254775 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255194 (180) 2031 12 13 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 15: instrumenty muzycz-
ne, akcesoria muzyczne; 35: usługi 
pośrednictwa w zakresie sprzeda-
ży instrumentów muzycznych .

(111) 255274 (180) 2032 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255364 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255567 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255824 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255860 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255861 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256141 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256155 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256218 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256253 (180) 2032 02 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256271 (180) 2031 12 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256281 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256297 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256728 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256741 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256742 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256743 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256858 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256950 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257008 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257033 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257099 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257169 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257217 (180) 2032 03 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257221 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257446 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257560 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257568 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257580 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 257597 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257610 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257619 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257620 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257621 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257712 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257713 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257714 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257715 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257716 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257740 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257784 (180) 2032 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257830 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257963 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258049 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258067 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258225 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258346 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258396 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258511 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258582 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258658 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258790 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258967 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258968 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259085 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259086 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259125 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259215 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259326 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259601 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259847 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260035 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260112 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260121 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260135 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260138 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260182 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260183 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260262 (180) 2032 09 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260398 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260434 (180) 2032 01 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260720 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260914 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260964 (180) 2032 08 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260976 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261028 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261087 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261254 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261908 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261909 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261910 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261911 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261912 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261913 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261914 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261915 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262062 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: biały metal, blacha 
stalowa ocynowana, blacha (pły-
ty, arkusze), brąz, drut aluminio-
wy, drut metalowy z  metali nie-
szlachetnych, drut ze  stali, drut 
ze  stopów metali nieszlachet-
nych, drut żelazny, folia alumi-
niowa, kolanka do  rur metalowe, 
konstrukcje metalowe, konstruk-

cje stalowe (budownictwo), mate-
riały zbrojeniowe dla budownic-
twa, metale nieszlachetne surowe 
lub półprzetworzone, metalowe 
materiały konstrukcyjne, miedź - 
drut z miedzi nieizolowany, miedź 
- pierścienie z  miedzi, miedź su-
rowa lub półprzetworzona, mo-
siądz surowy lub półprzetworzo-
ny, nakrętki metalowe, pierścienie 
nagwintowane, płyty, blacha 
pancerna, płyty konstrukcyjne 
metalowe, rury i  rurki metalowe, 
rury i rurki ze stali, blacha ze sta-
li (arkusze), stal - taśmy ze  stali, 
stal surowa, śruby metalowe, ta-
śma stalowa, tuby stalowe, tuleje 
(drobnica metalowa), żelazo tyta-
nowe, zbiorniki metalowe, drob-
ne wyroby z  żelaza; 40: obróbka 
metali .

(111) 262069 (180) 2032 07 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262094 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262130 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262212 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262597 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262698 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262699 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262723 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263033 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263034 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263874 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263875 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263876 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263877 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264195 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264207 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264333 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264606 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264989 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265104 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265415 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266652 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269422 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269423 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271026 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271759 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 7: maszyny i obrabiarki, 
silniki (z  wyjątkiem stosowanych 
w pojazdach lądowych), mechani-
zmy sprzęgania i napędu (z wyjąt-
kiem stosowanych w  pojazdach 
lądowych), mechaniczne narzę-
dzia rolnicze o  napędzie innym 
niż ręczny, inkubatory do jaj .

(111) 272170 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274206 (180) 2032 08 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274653 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276623 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 280869 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: produkty chemicz-
ne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i  leśnictwa, nawozy 
do użyźniania gleby, węgiel opało-
wy; 5: środki ochrony roślin, środki 
chwastobójcze, środki odkażające, 
środki do  zwalczania robactwa, 
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fungicydy, herbicydy; 31: produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w  innych klasach, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
karma dla zwierząt, słód, pasza dla 
zwierząt tucznych, pasze dla by-
dła, otręby zbożowe, wysłodki .

(111) 289552 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 295627 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 299994 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 306201 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 308357 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 308358 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 309787 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 311169 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 311170 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 311185 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 319828 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości .

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA 
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB 

UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
URZĘDU PATENTOWEGO RP

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

(210) 495201 U
(210) 498106 U
(210) 474781 U
(210) 476435 U
(210) 506102 U
(210) 382026 12/2011
(210) 492589 ZT51/2018
(210) 512626 U
(210) 509882 U
(210) 520890 U
(210) 493605 ZT04/2019
(210) 454308 14/2016
(210) 523335 U
(210) 523337 U
(210) 503365 U

(210) 525825 U
(210) 514329 U
(210) 366202 11/2010
(210) 447491 1/2016
(210) 473459 U
(210) 506998 U
(210) 508889 U
(210) 523812 U
(210) 524651 U
(210) 527024 U
(210) 528785 U
(210) 530004 U
(210) 532290 U
(210) 532803 U
(210) 535102 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) 468340 U
(210) 486649 U
(210) 526720 U
(210) 530223 U
(210) 531244 U
(210) 532583 U
(210) 532828 U
(210) 532965 U
(210) 533050 U
(210) 533053 U
(210) 533124 U

(210) 533433 U
(210) 534182 U
(210) 534947 U
(210) 535234 U
(210) 535235 U
(210) 535245 U
(210) 535479 U
(210) 535770 U
(210) 535773 U
(210) 535796 U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE 
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

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

(210) 416432 22/2013
(210) 435248 04/2015
(210) 439970 13/2015
(210) 476187 47/2017
(210) 478366 05/2018
(210) 478367 05/2018
(210) 498674 28/2019
(210) 504456 43/2019
(210) 504829 47/2019
(210) 504830 47/2019
(210) 505566 10/2020
(210) 507290 01/2020
(210) 507828 04/2020
(210) 508720 07/2020
(210) 508952 07/2020
(210) 509578 33/2020
(210) 510004 16/2020

(210) 510322 24/2020
(210) 510543 16/2020
(210) 511135 38/2020
(210) 511512 22/2020
(210) 511517 18/2020
(210) 511798 24/2020
(210) 512724 23/2020
(210) 513865 27/2020
(210) 514183 36/2020
(210) 514271 37/2020
(210) 514471 33/2020
(210) 514842 39/2020
(210) 515533 38/2020
(210) 515671 33/2020
(210) 516775 38/2020
(210) 518023 41/2020
(210) 520462 51/2020

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 173127 (141) 2021 12 02 Prawo wygasło w całości .
(111) 252875 (141) 2021 08 17 Prawo wygasło w całości .
(111) 258566 (141) 2021 08 17 Prawo wygasło w całości .
(111) 330036 (141) 2021 11 09 Prawo wygasło w całości .
(111) 334856 (141) 2021 11 17 Prawo wygasło w  części doty-

czącej towarów i/lub usług: 17: 
szczeliwa z  poliuretanu; pianka 
poliuretanowa do  celów izola-
cyjnych; pianka poliuretanowa 
[półprzetworzona]; pianka po-
liuretanowa o  niskiej gęstości 
do uszczelniania; kleje izolacyjne; 
klejące mieszanki uszczelniają-
ce; uszczelnienia wodoodporne; 
masy uszczelniające; materiały 
uszczelniające; mieszanki uszczel-
niające do uszczelniania pęknięć; 
membrany uszczelniające nieme-
talowe; materiały uszczelniające 
i  izolacyjne; związki chemiczne 
do  uszczelniania przecieków; 
materiały do  uszczelniania okien 
i drzwi; akrylowe żywice [półpro-
dukty]; wypełnienia do  szczelin 
kompensacyjnych; wszystkie 
z  wyżej wymienionych towarów 
do  stosowania w  meblarstwie 
i tapicerstwie .
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 108389 A . Wykreślono: CAD Expert Spółka z o . o ., Łódź, 
Polska; Wpisano: PLMEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 004271032 .

(111) 144771 A . Wykreślono: PERNOD RICARD ESPAŃA, S .A ., 
Malaga, Hiszpania; Wpisano: BODEGA LAS COPAS, S .L ., Jerez de la 
Frontera, Hiszpania .

(111) 163642 A . Wykreślono: POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
302011458; Wpisano: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTO-
SZYN, Polska 300820828 .

(111) 163643 A . Wykreślono: POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
302011458; Wpisano: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTO-
SZYN, Polska 300820828 .

(111) 217916 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 217917 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 222614 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 222615 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 222687 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 232434 A . Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051; 
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051 .

(111) 249374 A . Wykreślono: ENERGOTEST Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Gliwice, Polska 271235842; Wpisano: 
SPIE ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842 .

(111) 249936 A . Wykreślono: ENERGOTEST Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Gliwice, Polska 271235842; Wpisano: 

SPIE ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842 .

(111) 251832 D . Wykreślono: „W  dniu 21 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 13806/16/453) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505689 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251832 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) 252656 A . Wykreślono: LIVENO LTD SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 360101995; Wpisa-
no: LIVENO POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Płońsk, Polska 364518427 .

(111) 253016 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 13819/16/977) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506763 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253016 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) 253915 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGO-
WO-BUDOWLANE WAKO MGR INŻ . J . WASILEWSKI, MGR INŻ . Z . 
KOWALIK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351379973; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE WZKO BIS SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Kraków, Polska 351379973 .

(111) 254245 A . Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CU-
KIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 273243857 .

(111) 254246 A . Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CU-
KIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 273243857 .

(111) 256268 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) 257018 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 258520 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 13844/16/935) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506219 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-258520 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) 263408 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 263723 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 13710/16/230) wpisano do Rejestru Za-
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stawów pod pozycją 2506770 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-263723 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) 263724 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 13741/16/631) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506782 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-263724 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) 264488 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 264489 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 264513 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 272211 A . Wykreślono: LASERTEC SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, Polska 
276072416; Wpisano: LASERTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, Polska 
276072416 .

(111) 272559 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 13744/16/834) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506221 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-272559 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) 272560 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 13743/16/433) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505857 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-272560 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) 272561 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 13754/16/155) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505851 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-272561 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) 276157 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 276317 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 278445 A . Wykreślono: ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842; 
Wpisano: SPIE ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842 .

(111) 279180 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  13757/16/358) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2506000 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R-279180 w  celu za-
bezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski 
Spółka Akcyjna z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie” .

(111) 279182 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 13756/16/957) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506231 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-279182 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) 279242 A . Wykreślono: PÓŁTORAK MARTA MODERN 
CONCEPT, Rzeszów, Polska 691561230; Wpisano: MODERN CON-
CEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180696370 .

(111) 279730 A . Wykreślono: PÓŁTORAK MARTA MODERN 
CONCEPT, Rzeszów, Polska 691561230; Wpisano: MODERN CON-
CEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180696370 .

(111) 279731 A . Wykreślono: PÓŁTORAK MARTA MODERN 
CONCEPT, Rzeszów, Polska 691561230; Wpisano: MODERN CON-
CEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180696370 .

(111) 289828 D . Wykreślono: „W  dniu 24 stycznia 2019 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 754/19/944) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2506851 zastaw rejestrowy na  prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R .289828 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) 291597 D . Wykreślono: ,,W  dniu 30 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 13783/16/717) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2507139 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-291597 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) 295154 A . Wykreślono: CALDENA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tręp-
nowy, Polska 341213022; Wpisano: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃ-
SKA, Trępnowy, Polska 340443263 .

(111) 295251 A . Wykreślono: LASERTEC SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TYCHY, Polska; Wpisano: LASER-
TEC SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, Polska 276072416 .

(111) 297181 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .
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(111) 297464 A . Wykreślono: ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842; 
Wpisano: SPIE ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 271235842 .

(111) 297502 A . Wykreślono: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976; Wpisano: 
SENSILAB d .o .o ., Lublana, Słowenia .

(111) 297860 A . Wykreślono: WOJCIECH KACZMARCZYK, FER-
MA DROBIU EKO 2010, Warszawa, Polska 130306847; Wpisano: FER-
MA DROBIU BRUDNICE DR BARBARA PRZYWITOWSKA, Żuromin, 
Polska 389169737 .

(111) 311339 A . Wykreślono: PRM GROUP SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wej-
herowo, Polska 362064040; Wpisano: SASANKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wejherowo, Polska 388625593 .

(111) 326160 A . Wykreślono: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępno-
wy, Polska; Wpisano: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, 
Polska 340443263 .

(111) 327631 A . Wykreślono: STOWARZYSZENIE LIVEFORM, 
Katowice, Polska 243314285; Wpisano: STOWARZYSZENIE LIVE-
FORM, Ustroń, Polska 243314285 .

(111) 331414 A . Wykreślono: MAŁGORZATA LEJOWSKA, 
YELLOWSKY, Krościenko, Polska; Wpisano: LEJOWSKI SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustrzyki Dolne, Polska 
388215151 .

(111) 331987 A . Wykreślono: BETTERWARE INTERNATIONAL 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 142474506; Wpisano: BETTERSTYLE INTERNATIONAL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 
142474506 .

(111) 334159 A . Wykreślono: MAŁGORZATA LEJOWSKA, 
YELLOWSKY, Krościenko, Polska; Wpisano: LEJOWSKI SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustrzyki Dolne, Polska 
388215151 .

(111) 340356 A . Wykreślono: TONIK SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 365760515; Wpisano: TONIK SOBCZAK, ZIĘBA SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 365760515 .

(111) 343229 A . Wykreślono: ORTOGO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369479904; 
Wpisano: ORTOGO CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369479904 .

(111) 343230 A . Wykreślono: ORTOGO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369479904; 
Wpisano: ORTOGO CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369479904 .

(111) 343925 A . Wykreślono: PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015832855; 
Wpisano: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś, Polska 
220148650 .
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