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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 240 421 do nr 240 460)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240452 (41) 2021 04 19 
(51) A01G 24/00 (2018 .01) 
 C12N 1/12 (2006 .01) 
 C12R 1/89 (2006 .01) 
 C12N 1/14 (2006 .01)
(21) 434076 (22) 2020 05 26

(72) ChleBICKI anDRZeJ, Kraków (Pl); sPIsaK WOJCIeCh, Opole (Pl);  
ŚlIWa lUCyna, Kraków (Pl); WOłOWsKI KOnRaD, Kraków (Pl)
(73) InsTyTUT BOTanIKI IM . WłaDysłaWa sZaFeRa  
POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania dwufazowego podłoża hodowlanego 
do badań mikrobiologicznych, zwłaszcza fykologicznych i mykolo-
gicznych

(B1) (11) 240450 (41) 2021 01 11 
(51) A23B 4/22 (2006 .01) 
 A23B 4/023 (2006 .01) 
 C12R 1/25 (2006 .01)
(21) 430470 (22) 2019 07 02
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(72) łasZKIeWICZ BeaTa, Duchnice (Pl); sZyMaŃsKI PIOTR, 
Warszawa (Pl); KOłOŻyn-KRaJeWsKa DanUTa, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT BIOTeChnOlOgII PRZeMysłU  
ROlnO-sPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄBROWsKIegO, 
Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania farszu z mięsa oddzielonego mechanicz-
nie peklowanego z obniżoną dawką azotynu sodu o poprawionej 
jakości mikrobiologicznej

(B1) (11) 240440 (41) 2020 02 10 
(51) A23C 19/02 (2006 .01) 
 A23C 19/084 (2006 .01) 
 A23L 33/15 (2016 .01) 
 A23L 33/155 (2016 .01) 
 A23L 33/16 (2016 .01) 
 A23L 33/175 (2016 .01)
(21) 426484 (22) 2018 07 30
(72) FRĄCKOWIaK anDRZeJ, granowo (Pl); KOBUs-CIsOWsKa 
JOanna, Baranowo (Pl); MaRCInIaK gRZegORZ, Poznań (Pl); 
sZyManOWsKa-POWałOWsKa DaRIa, Kalwy (Pl);  
KUlCZyŃsKI BaRTOsZ, Poznań (Pl)
(73) ZaKłaD PRODUKCJI sPOŻyWCZeJ I hanDlU FRĄCKOWIaK 
sPÓłKa JaWna, granowo (Pl); MaRCInIaK gRZegORZ,  
Poznań (Pl)
(54) Wysokowapniowy produkt spożywczy i sposób wytwarzania 
wysokowapniowego produktu spożywczego

(B1) (11) 240447 (41) 2020 08 24 
(51) A23L 3/26 (2006 .01)
(21) 428969 (22) 2019 02 19
(72) MUĆKO Jan, Maksymilianowo (Pl); PaŃKa DaRIUsZ,  
Olimpin (Pl); DOManOWsKI PIOTR, solec Kujawski (Pl); 
BUJnOWsKI słaWOMIR, samociążek (Pl)
(73) POlITeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(54) Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do de-
zynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych

(B1) (11) 240448 (41) 2020 11 30 
(51) A23L 3/3463 (2006 .01) 
 A23L 5/20 (2016 .01) 
 A23L 29/00 (2016 .01) 
 C12N 1/38 (2006 .01)
(21) 430001 (22) 2019 05 22
(72) gRZelaKOWsKa agnIesZKa, Osielsko (Pl); gRaJeWsKI Jan, 
Bydgoszcz (Pl); BanaCh-sZOTT MagDalena, lisi Ogon (Pl); 
TWaRUŻeK MagDalena, Bydgoszcz (Pl)
(73) POlITeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(54) sposób aktywizacji mieszanki liofilizowanych acidofilnych bak-
terii kwasu mlekowego przeznaczonych do niskotemperaturowej 
dekontaminacji ochratoksyny a w krwi spożywczej

(B1) (11) 240427 (41) 2021 07 26 
(51) A23N 12/02 (2006 .01) 
 A23N 1/00 (2006 .01)
(21) 432696 (22) 2020 01 25
(72) KIełB aRTUR, Dębów (Pl)
(73) B&P engIneeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przeworsk (Pl)
(54) Zautomatyzowany układ kontroli i sterowania myciem prasy 
zwłaszcza koszowej do wytłaczania soków i sposób mycia prasy 
zwłaszcza koszowej do wytłaczania soków

(B1) (11) 240457 (41) 2019 06 17 
(51) A61B 5/00 (2006 .01) 
 A61B 5/11 (2006 .01)
(21) 423814 (22) 2017 12 11

(72) JanIK PaWeł, Będzin (Pl); PIelKa MIChał, sosnowiec (Pl); 
JanIK MałgORZaTa, Będzin (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu 
i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu

(B1) (11) 240433 (41) 2020 11 30 
(51) A62B 18/08 (2006 .01) 
 A62B 18/00 (2006 .01) 
 A62B 18/02 (2006 .01) 
 A62B 7/00 (2006 .01)
(21) 430040 (22) 2019 05 26
(72) WIŚnIeWsKI Jan, Warszawa (Pl)
(73) WIŚnIeWsKI Jan, Warszawa (Pl)
(54) Maska osobista przeciwpyłowa

(B1) (11) 240432 (41) 2020 11 30 
(51) A62B 18/08 (2006 .01) 
 A62B 18/00 (2006 .01) 
 A62B 18/02 (2006 .01) 
 A62B 7/00 (2006 .01)
(21) 430042 (22) 2019 05 26
(72) WIŚnIeWsKI Jan, Warszawa (Pl)
(73) WIŚnIeWsKI Jan, Warszawa (Pl)
(54) Osobista maska przeciwpyłowa

(B1) (11) 240429 (41) 2020 12 14 
(51) B02C 17/18 (2006 .01) 
 B02C 17/08 (2006 .01) 
 B02C 23/00 (2006 .01)
(21) 430203 (22) 2019 06 11
(72) POlaŃsKI MaReK, Wąsy Kolonia (Pl); DWOReCKa-WÓJCIK 
JUlITa, Warszawa (Pl); BaRan agaTa, Warszawa (Pl);  
PĘsKa MagDa, Warszawa (Pl); RZesZOTaRsKa MagDalena, 
Warszawa (Pl)
(73) WOJsKOWa aKaDeMIa TeChnICZna IM . JaROsłaWa 
DĄBROWsKIegO, Warszawa (Pl)
(54) Cylinder do młynka planetarnego

(B1) (11) 240458 (41) 2019 10 21 
(51) B03B 1/04 (2006 .01) 
 C10L 9/02 (2006 .01) 
 C01B 32/05 (2017 .01) 
 C09C 1/56 (2006 .01)
(21) 425261 (22) 2018 04 17
(72) BanaCh MaRCIn, górka stogniowska (Pl);  
PUllIT-PROCIaK JOlanTa, Kraków (Pl)
(73) synTOIl sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(54) sposób oczyszczania karbonizatu

(B1) (11) 240459 (41) 2020 09 07 
(51) B23D 59/02 (2006 .01)
(21) 429115 (22) 2019 02 28
(72) BOBRyCKI anDRZeJ, silnowo (Pl)
(73) BOBRyCKI anDRZeJ ZaKłaD BUDOWy MasZyn MaDReW, 
szczecinek (Pl)
(54) Wrzeciono pilarki wielotarczowej

(B1) (11) 240456 (41) 2019 07 01 
(51) B24B 1/00 (2006 .01)
(21) 423980 (22) 2017 12 21
(72) BUReK Jan, Rzeszów (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) sposób nadzorowania procesu szlifowania wgłębnego

(B1) (11) 240453 (41) 2021 08 16 
(51) B32B 7/02 (2019 .01) 
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 B32B 27/04 (2006 .01) 
 B32B 3/10 (2006 .01) 
 C09J 5/02 (2006 .01) 
 C09J 7/30 (2018 .01) 
 C09J 163/00 (2006 .01)
(21) 435495 (22) 2020 09 29
(72) gOleWsKI PRZeMysłaW, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Złącze klejowo-taśmowe oraz sposób jego wykonania

(B1) (11) 240460 (41) 2021 11 22 
(51) B60L 5/36 (2006 .01)
(21) 433981 (22) 2020 05 15
(72) JaRaCZ anDRZeJ, Bydgoszcz (Pl); PIeCZKa anDRZeJ, 
Bydgoszcz (Pl)
(73) UnIlIFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(54) Ruchomy odbierak prądu

(B1) (11) 240431 (41) 2021 03 08 
(51) B60L 53/80 (2019 .01) 
 B60S 5/06 (2019 .01) 
 B62D 33/04 (2006 .01)
(21) 430952 (22) 2019 08 26
(72) ŚlIsZ lesłaW, łąka (Pl); ŚlIsZ KRysTyna, łąka (Pl); 
TOMasIK WOJCIeCh, Terliczka (Pl)
(73) sCC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(54) Urządzenie do załadowywania i rozładowywania umieszczo-
nych w nim akumulatorów elektrycznych, stanowiące wyposażenie 
komory bagażowej autobusu

(B1) (11) 240430 (41) 2021 06 28 
(51) B60M 5/00 (2006 .01) 
 G01R 31/50 (2020 .01)
(21) 432227 (22) 2019 12 16
(72) WIeCZOReK gRZegORZ, Mikołów (Pl); OlIWa WOJCIeCh, 
gliwice (Pl); BeRnaCKI KRZysZTOF, Katowice (Pl);  
RyMaRsKI ZBIgnIeW, sosnowiec (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) sposób redukcji zjawisk elektrochemicznych wywołanych prze-
pływem prądu

(B1) (11) 240446 (41) 2017 03 27 
(51) C01B 13/32 (2006 .01) 
 B01J 23/02 (2006 .01) 
 B01J 23/10 (2006 .01) 
 B01J 23/34 (2006 .01) 
 B01D 53/86 (2006 .01)
(21) 414043 (22) 2015 09 22
(72) ŚWIeRCZeK KOnRaD, Kraków (Pl); KlIMKOWICZ alICJa, 
Kraków (Pl); TaKasaKI aKITO, Minuma-ku (JP); Zheng KUn, 
Kraków (Pl); yaMaZaKI TeTsUya, Ishioka-si (JP)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Związek tlenkowy na bazie perowskitu do magazynowania 
tlenu oraz sposób jego przygotowania

(B1) (11) 240443 (41) 2019 11 18 
(51) C01G 23/04 (2006 .01) 
 C01G 31/02 (2006 .01) 
 A01N 43/08 (2006 .01) 
 A01N 59/16 (2006 .01)
(21) 425532 (22) 2018 05 14
(30) P .421602  2017 05 15 Pl
(72) aMBROZIaK KRZysZTOF, Kraków (Pl); CZaJa TaDeUsZ, 
Ustroń (Pl); KaRDasZ hUBeRT, Olkusz (Pl)

(73) InTeRMag sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olkusz (Pl)
(54) Kompozycja rolnicza zawierająca kompleks metalu i kwasu 
askorbinowego oraz jej zastosowanie w rolnictwie

(B1) (11) 240438 (41) 2021 05 04 
(51) C07C 29/56 (2006 .01) 
 C07C 27/00 (2006 .01) 
 B01J 21/00 (2006 .01) 
 B01J 27/00 (2006 .01)
(21) 431603 (22) 2019 10 25
(72) WRÓBleWsKa agnIesZKa, szczecin (Pl); MIĄDlICKI PIOTR, 
szczecin (Pl); FaJDeK-BIeDa anna, gorzów Wielkopolski (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOlOgICZny 
W sZCZeCInIe, szczecin (Pl); aKaDeMIa IM . JaKUBa Z PaRaDyŻa 
W gORZOWIe WIelKOPOlsKIM, gorzów Wielkopolski (Pl)
(54) sposób izomeryzacji geraniolu

(B1) (11) 240439 (41) 2021 05 17 
(51) C07C 29/56 (2006 .01) 
 C07C 27/00 (2006 .01) 
 B01J 21/16 (2006 .01)
(21) 431754 (22) 2019 11 12
(72) WRÓBleWsKa agnIesZKa, szczecin (Pl); MIĄDlICKI PIOTR, 
szczecin (Pl); FaJDeK-BIeDa anna, gorzów Wielkopolski (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOlOgICZny 
W sZCZeCInIe, szczecin (Pl); aKaDeMIa IM . JaKUBa Z PaRaDyŻa 
W gORZOWIe WIelKOPOlsKIM, gorzów Wielkopolski (Pl)
(54) sposób izomeryzacji geraniolu

(B1) (11) 240449 (41) 2020 11 16 
(51) C07C 69/608 (2006 .01) 
 C07C 403/14 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 429790 (22) 2019 05 06
(72) KOZIOł agaTa, Wrocław (Pl); ŚRODa-POMIaneK KaMIla, 
Wysoka (Pl); PalKO-łaBUZ anna, Oława (Pl);  
MIChalaK KRysTyna, Wrocław (Pl);  
FeRens-sIeCZKOWsKa MIROsłaWa, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny IM . PIasTÓW ŚlĄsKICh We 
WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Pochodna terpenoidowa do zastosowania w chemoprewencji 
i wspomaganiu chemioterapii nowotworów

(B1) (11) 240445 (41) 2020 07 13 
(51) C07C 255/34 (2006 .01) 
 C07C 253/30 (2006 .01) 
 C09K 11/06 (2006 .01) 
 C08F 2/50 (2006 .01)
(21) 428562 (22) 2019 01 11
(72) ORTyl JOanna, Złotniki (Pl); galeK MaRIUsZ, Kraków (Pl);  
PeTKO FIlIP, Kraków (Pl); MaChOWsKI KaMIl, Kraków (Pl); 
sZMaCIaRZ naTalIa, Kwaczała (Pl)
(73) PhOTO hITeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(54) sole diarylojodoniowe, sposób wytwarzania soli diarylojodo-
niowych i zastosowanie soli diarylojodoniowych

(B1) (11) 240436 (41) 2019 01 02 
(51) C07F 9/10 (2006 .01) 
 C07C 67/14 (2006 .01) 
 A61P 29/00 (2006 .01)
(21) 421983 (22) 2017 06 22
(72) KłOBUCKI MaReK, lubin (Pl); gRUDnIeWsKa aleKsanDRa, 
Wrocław (Pl); KOCBaCh BaRTOsZ, Wrocław (Pl);  
MaCIeJeWsKa gaBRIela, Wrocław (Pl); UgORsKI MaCIeJ, 
Wrocław (Pl); WaWRZeŃCZyK CZesłaW, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 2-hydroksyfosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
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(B1) (11) 240437 (41) 2019 01 02 
(51) C07F 9/10 (2006 .01) 
 C07C 67/08 (2006 .01) 
 A61P 29/00 (2006 .01)
(21) 421989 (22) 2017 06 22
(72) KłOBUCKI MaReK, lubin (Pl); gRUDnIeWsKa aleKsanDRa, 
Wrocław (Pl); KOCBaCh BaRTOsZ, Wrocław (Pl);  
MaCIeJeWsKa gaBRIela, Wrocław (Pl); UgORsKI MaCIeJ, 
Wrocław (Pl); WaWRZeŃCZyK CZesłaW, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 240451 (41) 2021 10 04 
(51) C10L 5/04 (2006 .01) 
 C10L 5/14 (2006 .01) 
 C10L 5/02 (2006 .01) 
 B09B 3/21 (2022 .01) 
 B09B 3/32 (2022 .01)
(21) 433402 (22) 2020 03 31
(72) ROBaK JOlanTa, Bytom (Pl); IgnasIaK KaRIna, Tworóg (Pl); 
ReJDaK MIChał, gliwice (Pl); sTelMaCh słaWOMIR, Zabrze (Pl); 
CZaRDOByn agaTa, Mikołów (Pl); sUPeRnOK KRZysZTOF,  
Bytom (Pl); PaWłOWsKI PRZeMysłaW, Zabrze (Pl)
(73) InsTyTUT CheMICZneJ PRZeRÓBKI WĘgla, Zabrze (Pl)
(54) sposób i mieszanka do wytwarzania paliwa formowanego 
z ubocznych produktów flotacyjnego wzbogacania węgla kokso-
wego

(B1) (11) 240441 (41) 2021 10 25 
(51) C12N 15/75 (2006 .01) 
 C12N 15/62 (2006 .01) 
 C12N 1/21 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(62) 403468
(21) 437972 (22) 2013 04 08
(72) hInC KRZysZTOF, gdańsk (Pl); OBUChOWsKI MIChał, 
gdańsk (Pl); gRela anna, Świecie (Pl); łĘga TOMasZ,  
Włocławek (Pl)
(73) gDaŃsKI UnIWeRsyTeT MeDyCZny, gdańsk (Pl)
(54) Wektory integracyjne, komórka gospodarza transformowana 
wektorem integracyjnym oraz zastosowanie wektorów integra-
cyjnych i komórki gospodarza do prezentowania fuzyjnych białek 
na powierzchni przetrwalników Bacillus subtilis

(B1) (11) 240444 (41) 2020 06 15 
(51) D06N 3/00 (2006 .01) 
 C08L 101/14 (2006 .01) 
 C08J 5/10 (2006 .01)
(21) 428103 (22) 2018 12 10
(72) BaRTKOWIaK aRTUR, szczecin (Pl)
(73) BIO2MaTeRIals sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania sztucznej skóry

(B1) (11) 240435 (41) 2019 11 04 
(51) D06N 3/06 (2006 .01) 
 B32B 27/12 (2006 .01)
(21) 425430 (22) 2018 04 30
(72) KRaWCZUK MOnIKa, Przemyśl (Pl); KRZyWOnOs RITa,  
Orły (Pl)
(73) sanWIl POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przemyśl (Pl)
(54) sposób wytwarzania materiałów powlekanych PVC modyfiko-
wanym elastomerami oraz materiał otrzymany tym sposobem

(B1) (11) 240426 (41) 2021 03 22 
(51) E03F 3/04 (2006 .01) 
 F16L 55/07 (2006 .01) 
 C02F 1/74 (2006 .01)
(21) 431116 (22) 2019 09 11
(72) WOŹnIaK WalDeMaR, Poznań (Pl); URBaŃsKI PaWeł, 
Pobiedziska (Pl)
(73) COROl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Janikowo (Pl)
(54) Czyszczak napowietrzająco-rewizyjny do ścieków transporto-
wanych rurociągiem przesyłowym

(B1) (11) 240421 (41) 2019 07 01 
(51) E03F 5/04 (2006 .01) 
 E03C 1/12 (2006 .01) 
 E03C 1/28 (2006 .01)
(21) 423928 (22) 2017 12 18
(72) BaUeR BaRTłOMIeJ, ławnica (Pl); sIUDa DanIel, Ruda (Pl)
(73) sPIROFleX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(54) liniowe odwodnienie prysznicowe

(B1) (11) 240434 (41) 2018 06 04 
(51) E06B 3/263 (2006 .01)
(21) 419649 (22) 2016 11 30
(72) KUChaRsKa JanIna, Chrzanów (Pl); KUChaRsKI JaCeK, 
Chrzanów (Pl); KUChaRsKI MaCIeJ, Chrzanów (Pl)
(73) alU sysTeM PlUs J . J . M . KUChaRsCy sPÓłKa JaWna, 
Chrzanów (Pl)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego

(B1) (11) 240454 (41) 2020 11 16 
(51) F23D 14/16 (2006 .01) 
 F24H 9/18 (2006 .01)
(21) 429844 (22) 2019 05 06
(72) WÓJCIK JUlIUsZ, Katowice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) Radiacyjna komora paleniskowa na paliwo gazowe

(B1) (11) 240422 (41) 2019 08 26 
(51) G01M 13/04 (2019 .01) 
 G01L 5/00 (2006 .01) 
 G01L 3/00 (2006 .01)
(21) 428681 (22) 2019 01 25
(72) aDaMCZaK sTanIsłaW, Kielce (Pl); WRZOChal MaTeUsZ, 
Kielce (Pl); DOMagalsKI RysZaRD, Kielce (Pl); łOMŻa henRyK, 
Kraśnik (Pl); łUsZCZaK RysZaRD, Kraśnik (Pl); MIŚKIeWICZ 
KRZysZTOF, Kraśnik (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZysKa, Kielce (Pl); FaBRyKa 
łOŻysK TOCZnyCh KRaŚnIK sPÓłKa aKCyJna, Kraśnik (Pl)
(54) Urządzenie do badania momentów oporowych w łożyskach 
stożkowych

(B1) (11) 240455 (41) 2021 01 25 
(51) G01N 27/00 (2006 .01) 
 G01N 27/02 (2006 .01) 
 G01R 27/00 (2006 .01)
(21) 430599 (22) 2019 07 15
(72) MagnUsKI MIROsłaW, Piekary Śląskie (Pl);  
WROTnIaK JaROsłaW, Zabrze (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach 
gazowych z czujnikiem o zmiennej impedancji
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A01G 24/00 (2018 .01) 240452
A01N 43/08 (2006 .01) 240443*
A01N 59/16 (2006 .01) 240443*
A23B 4/22 (2006 .01) 240450
A23B 4/023 (2006 .01) 240450*
A23C 19/02 (2006 .01) 240440
A23C 19/084 (2006 .01) 240440*
A23L 33/15 (2016 .01) 240440*
A23L 33/155 (2016 .01) 240440*
A23L 33/16 (2016 .01) 240440*
A23L 33/175 (2016 .01) 240440*
A23L 3/26 (2006 .01) 240447
A23L 3/3463 (2006 .01) 240448
A23L 5/20 (2016 .01) 240448*
A23L 29/00 (2016 .01) 240448*
A23N 12/02 (2006 .01) 240427
A23N 1/00 (2006 .01) 240427*
A61B 5/00 (2006 .01) 240457
A61B 5/11 (2006 .01) 240457*
A61P 35/00 (2006 .01) 240449*
A61P 29/00 (2006 .01) 240436*
A61P 29/00 (2006 .01) 240437*
A62B 18/08 (2006 .01) 240433
A62B 18/00 (2006 .01) 240433*
A62B 18/02 (2006 .01) 240433*
A62B 7/00 (2006 .01) 240433*
A62B 18/08 (2006 .01) 240432
A62B 18/00 (2006 .01) 240432*
A62B 18/02 (2006 .01) 240432*
A62B 7/00 (2006 .01) 240432*
B01D 53/86 (2006 .01) 240446*
B01J 23/02 (2006 .01) 240446*
B01J 23/10 (2006 .01) 240446*
B01J 23/34 (2006 .01) 240446*
B01J 21/00 (2006 .01) 240438*
B01J 27/00 (2006 .01) 240438*
B01J 21/16 (2006 .01) 240439*
B02C 17/18 (2006 .01) 240429
B02C 17/08 (2006 .01) 240429*
B02C 23/00 (2006 .01) 240429*
B03B 1/04 (2006 .01) 240458
B09B 3/21 (2022 .01) 240451*
B09B 3/32 (2022 .01) 240451*
B23D 59/02 (2006 .01) 240459
B24B 1/00 (2006 .01) 240456
B32B 7/02 (2019 .01) 240453
B32B 27/04 (2006 .01) 240453*
B32B 3/10 (2006 .01) 240453*
B32B 27/12 (2006 .01) 240435*
B60L 5/36 (2006 .01) 240460
B60L 53/80 (2019 .01) 240431
B60M 5/00 (2006 .01) 240430
B60S 5/06 (2019 .01) 240431*
B62D 33/04 (2006 .01) 240431*
C01B 32/05 (2017 .01) 240458*
C01B 13/32 (2006 .01) 240446
C01G 23/04 (2006 .01) 240443
C01G 31/02 (2006 .01) 240443*
C02F 1/74 (2006 .01) 240426*
C07C 29/56 (2006 .01) 240438
C07C 27/00 (2006 .01) 240438*

C07C 29/56 (2006 .01) 240439
C07C 27/00 (2006 .01) 240439*
C07C 69/608 (2006 .01) 240449
C07C 403/14 (2006 .01) 240449*
C07C 255/34 (2006 .01) 240445
C07C 253/30 (2006 .01) 240445*
C07C 67/14 (2006 .01) 240436*
C07C 67/08 (2006 .01) 240437*
C07F 9/10 (2006 .01) 240436
C07F 9/10 (2006 .01) 240437
C08F 2/50 (2006 .01) 240445*
C08J 5/10 (2006 .01) 240444*
C08L 101/14 (2006 .01) 240444*
C09C 1/56 (2006 .01) 240458*
C09J 5/02 (2006 .01) 240453*
C09J 7/30 (2018 .01) 240453*
C09J 163/00 (2006 .01) 240453*
C09K 11/06 (2006 .01) 240445*
C10L 9/02 (2006 .01) 240458*
C10L 5/04 (2006 .01) 240451
C10L 5/14 (2006 .01) 240451*
C10L 5/02 (2006 .01) 240451*
C12N 1/12 (2006 .01) 240452*
C12N 1/14 (2006 .01) 240452*
C12N 1/38 (2006 .01) 240448*
C12N 15/75 (2006 .01) 240441
C12N 15/62 (2006 .01) 240441*
C12N 1/21 (2006 .01) 240441*
C12R 1/89 (2006 .01) 240452*
C12R 1/25 (2006 .01) 240450*
C12R 1/125 (2006 .01) 240441*
D06N 3/00 (2006 .01) 240444
D06N 3/06 (2006 .01) 240435
E03C 1/12 (2006 .01) 240421*
E03C 1/28 (2006 .01) 240421*
E03F 3/04 (2006 .01) 240426
E03F 5/04 (2006 .01) 240421
E06B 3/263 (2006 .01) 240434
F16L 55/07 (2006 .01) 240426*
F23D 14/16 (2006 .01) 240454
F24H 9/18 (2006 .01) 240454*
G01L 5/00 (2006 .01) 240422*
G01L 3/00 (2006 .01) 240422*
G01M 13/04 (2019 .01) 240422
G01N 27/00 (2006 .01) 240455
G01N 27/02 (2006 .01) 240455*
G01R 31/50 (2020 .01) 240430*
G01R 27/00 (2006 .01) 240455*
G06F 1/12 (2006 .01) 240425*
H01L 31/00 (2006 .01) 240428
H01L 31/0236 (2006 .01) 240428*
H01L 31/0256 (2006 .01) 240428*
H01M 10/06 (2006 .01) 240442
H01M 4/60 (2006 .01) 240442*
H01M 10/08 (2006 .01) 240442*
H02K 15/04 (2006 .01) 240423
H02K 41/02 (2006 .01) 240423*
H03K 17/96 (2006 .01) 240424
H03K 3/00 (2006 .01) 240425*
H03L 7/00 (2006 .01) 240425

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

(B1) (11) 240428 (41) 2021 04 06 
(51) H01L 31/00 (2006 .01) 
 H01L 31/0236 (2006 .01) 
 H01L 31/0256 (2006 .01)
(21) 434518 (22) 2020 06 30
(72) BesTeR MaRIUsZ, Kielanówka (Pl); WIsZ gRZegORZ,  
Rudna Wielka (Pl); saWICKa-ChUDy PaUlIna, sanok (Pl);  
PłOCh DaRIUsZ, Widełka (Pl); głOWa łUKasZ, Jarosław (Pl); 
ChOleWa MaRIan, Chałupki (Pl); łaBUZ MIROsłaW,  
Rzeszów (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT RZesZOWsKI, Rzeszów (Pl); PODKaRPaCKIe 
CenTRUM InnOWaCJI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(54) Ogniwo fotowoltaiczne oraz sposób wytwarzania ogniwa fo-
towoltaicznego

(B1) (11) 240442 (41) 2017 12 04 
(51) H01M 10/06 (2006 .01) 
 H01M 4/60 (2006 .01) 
 H01M 10/08 (2006 .01)
(21) 417298 (22) 2016 05 24
(72) lOTa gRZegORZ, Poznań (Pl); PeRnaK JUlIUsZ, Poznań (Pl); 
BaRanIaK MaReK, Poznań (Pl); KOPCZyŃsKI KaCPeR,  
Więcbork (Pl); MaJChRZyCKI WłODZIMIeRZ, Paczkowo (Pl); 
RZesZUTeK WalDeMaR, Mielec (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (Pl); sIeĆ BaDaWCZa 
łUKasIeWICZ-InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice (Pl);  
PPUh aUTOPaRT JaCeK BĄK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mielec (Pl)
(54) elektrody akumulatora kwasowo-ołowiowego

(B1) (11) 240423 (41) 2020 08 10 
(51) H02K 15/04 (2006 .01) 
 H02K 41/02 (2006 .01)
(21) 428844 (22) 2019 02 07
(72) KUBlIn TOMasZ, Warszawa (Pl); ORDysZeWsKI łUKasZ, 
Iłowo (Pl); OlesZCZUK Jan, Kobyłka (Pl)
(73) hyPeR POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania uzwojenia silnika liniowego

(B1) (11) 240424 (41) 2020 09 21 
(51) H03K 17/96 (2006 .01)
(21) 429241 (22) 2019 03 12
(72) PIĄTeK PIOTR, strzyżów (Pl)
(73) aVIMOT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Krosno (Pl)
(54) Przełącznik piezoelektryczny

(B1) (11) 240425 (41) 2021 02 08 
(51) H03L 7/00 (2006 .01) 
 G06F 1/12 (2006 .01) 
 H03K 3/00 (2006 .01)
(21) 430734 (22) 2019 07 26
(72) TRZasKOWsKI ZygMUnT RaFał, Droszków (Pl);  
ŻOłyŃsKI JaROsłaW, Zielona góra (Pl); RUTKOWsKI JaROsłaW,  
Wrocław (Pl); MIelCaReK aRKaDIUsZ, Zielona góra (Pl);  
MIelnIK PIOTR, Białuń (Pl); WĘgRZyn agnIesZKa,  
Zielona góra (Pl)
(73) heRTZ sysTeMs lTD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(54) Układ do synchronizowania sygnałów czasowych z zewnętrz-
nym wzorcem czasu i sposób synchronizowania sygnałów czaso-
wych z zewnętrznym wzorcem czasu

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

240421 E03F 5/04 (2006 .01)
240422 G01M 13/04 (2019 .01)
240423 H02K 15/04 (2006 .01)
240424 H03K 17/96 (2006 .01)
240425 H03L 7/00 (2006 .01)
240426 E03F 3/04 (2006 .01)
240427 A23N 12/02 (2006 .01)
240428 H01L 31/00 (2006 .01)
240429 B02C 17/18 (2006 .01)
240430 B60M 5/00 (2006 .01)
240431 B60L 53/80 (2019 .01)
240432 A62B 18/08 (2006 .01)
240433 A62B 18/08 (2006 .01)
240434 E06B 3/263 (2006 .01)
240435 D06N 3/06 (2006 .01)
240436 C07F 9/10 (2006 .01)
240437 C07F 9/10 (2006 .01)
240438 C07C 29/56 (2006 .01)
240439 C07C 29/56 (2006 .01)
240440 A23C 19/02 (2006 .01)

240441 C12N 15/75 (2006 .01)
240442 H01M 10/06 (2006 .01)
240443 C01G 23/04 (2006 .01)
240444 D06N 3/00 (2006 .01)
240445 C07C 255/34 (2006 .01)
240446 C01B 13/32 (2006 .01)
240447 A23L 3/26 (2006 .01)
240448 A23L 3/3463 (2006 .01)
240449 C07C 69/608 (2006 .01)
240450 A23B 4/22 (2006 .01)
240451 C10L 5/04 (2006 .01)
240452 A01G 24/00 (2018 .01)
240453 B32B 7/02 (2019 .01)
240454 F23D 14/16 (2006 .01)
240455 G01N 27/00 (2006 .01)
240456 B24B 1/00 (2006 .01)
240457 A61B 5/00 (2006 .01)
240458 B03B 1/04 (2006 .01)
240459 B23D 59/02 (2006 .01)
240460 B60L 5/36 (2006 .01)

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) 08 12 2021 2021/49 eP 2019815 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2188844 B1
(T5) (97) 24 10 2012 2012/43 eP 2206605 B1
(T5) (97) 30 05 2018 2018/22 eP 2243886 B1
(T3) (97) 14 07 2021 2021/28 eP 2302137 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 2452709 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2456843 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2592938 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 2597279 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2658541 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 2661473 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 2677934 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 2710018 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2710321 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 2762719 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2770965 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 2807458 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2820300 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2828418 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2860900 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2861070 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 2869889 B1

(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 2882701 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 2890360 B1
(T4) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 2890360 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 2897918 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 2906940 B1
(T5) (97) 01 05 2019 2019/18 eP 2912074 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 2940421 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2950923 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2953729 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2953864 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2958171 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2968483 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 2976617 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2992184 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 2996979 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3050386 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3071191 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3075377 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3075493 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3076105 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3076971 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3084110 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3086037 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3090831 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3121350 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3126575 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3148903 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3151851 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3159798 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3164380 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3183995 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3188641 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3189045 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3189190 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3197277 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3209787 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3213937 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3222397 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3227244 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3237309 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3241619 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3244950 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3247252 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3253826 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3254926 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3259103 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3266362 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3270230 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3277868 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3282075 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3292164 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3292249 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3298106 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3299356 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3303317 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3305808 B1
(T5) (97) 26 12 2018 2018/52 eP 3315780 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3318431 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3320140 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3320823 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3324986 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3330267 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3336192 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3342763 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3349351 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3352703 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3355306 B1
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(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3356024 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3359794 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3368652 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3372534 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3380751 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3381710 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3384166 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3389662 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3391020 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3400670 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3405997 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3410987 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3411036 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3411388 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3412976 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3414351 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3415525 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3419480 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3421475 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3424500 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3426125 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3429607 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3430397 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3432112 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3432895 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3433273 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3434437 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3434992 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3436730 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3440290 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3441234 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3443165 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3445766 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3446063 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3449056 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3449214 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3455213 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3456498 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3461709 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3462798 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3462850 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3464276 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3467138 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3470151 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3476588 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3482026 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3483617 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3487861 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3488100 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3490822 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3490986 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3491995 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3492447 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3492647 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3492752 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3502341 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3503858 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3505515 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3507638 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3509811 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3511465 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3512863 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3516989 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3518565 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3519192 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3521297 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3523200 B1

(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3524743 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3525381 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3525997 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3527712 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3529405 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3531037 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3536498 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3536760 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3538351 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3542635 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3543450 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3547224 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3548665 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3549764 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3553226 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3558169 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3558731 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3563802 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3563947 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3565099 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3565828 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3566756 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3566901 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3568449 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3569801 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3570568 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3572159 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3572937 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3573482 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3575431 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3578707 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3578810 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3579308 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3582873 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3586770 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3589164 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3591122 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3594603 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3597649 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3599321 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3604801 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3608776 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3609517 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3609727 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3615234 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3620604 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3621306 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3621508 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3623313 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3626676 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3626841 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3630679 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3633809 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3636104 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3637160 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3637372 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3637506 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3638074 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3638495 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3639975 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3640577 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3641628 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3644390 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3644688 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3645550 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3648624 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3649264 B1
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(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3649889 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3650035 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3652123 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3652176 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3654606 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3656384 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3659590 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3661982 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3663453 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3668163 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3668304 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3673018 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3676088 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3676888 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 eP 3680016 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3680417 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3681872 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3682042 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3682854 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3682905 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3684171 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3685893 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3687301 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3688986 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3693510 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3694209 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3694379 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3697716 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3700114 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3700648 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3700817 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3701198 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3701944 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3704000 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3704118 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3705669 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3707133 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3708343 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3708452 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3708723 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3710469 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3712095 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3712317 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3712359 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3713789 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3714178 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3716781 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3716822 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3717142 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3717442 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3717826 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3724007 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3724497 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3725147 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3725691 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3725803 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3726138 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3727719 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3728698 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3728879 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3732143 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3732425 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3733942 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3733992 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3736183 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3736882 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3737208 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3738472 B1

(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3741275 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3742442 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3744154 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3745674 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3746374 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3746413 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3750828 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3753421 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3756956 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3758928 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3764772 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3765132 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3765677 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3765801 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3767214 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3767917 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3769753 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3771657 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3771763 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3772556 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3775556 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3775557 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3775761 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3782932 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3791913 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3797661 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3797662 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3820117 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3820439 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3821528 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3825773 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3833492 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3835732 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3862973 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2268849 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271219 2019 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271755 2019 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271841 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271842 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271845 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271866 2020 03 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271957 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2272349 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2272350 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274012 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274387 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274520 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274558 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2539125 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2539378 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2539396 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2539615 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542139 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542200 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542257 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542361 2020 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542409 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2542421 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2543115 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2544536 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2544929 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2544934 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2547415 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2547592 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2547707 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2547909 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2548183 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2548214 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2549880 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552196 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552440 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552630 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552709 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552802 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552890 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552910 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552949 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2552992 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2553073 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2556074 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2560771 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2562578 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2566781 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2567034 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2614832 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2622956 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2628557 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2662254 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2662418 2019 05 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2664252 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2666859 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2670693 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2671455 2020 02 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2675545 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2677866 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2678006 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2678261 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2678411 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2678525 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2678627 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2680953 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2681313 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2681340 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2682171 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2683236 2020 03 07 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) 1682537 a . Wykreślono: saRcode Bioscience Inc ., Bris-
bane, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: novartis ag, Bazylea, 
szwajcaria

(11) 1618809 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1912619 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1940344 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1909916 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 1978917 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2004196 a . Wykreślono: Vistakon Pharmaceuticals, 
llC, Jacksonville, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Johnson & 
Johnson Vision Care, Inc ., Jacksonville, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2091503 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2227303 a . Wykreślono: novasep Process, Pompey, 
Francja Wpisano: novasep Process solutions, saint-Maurice-de-
-Beynost, Francja

(11) 2352921 a . Wykreślono: Marzocchi Pompe s .p .a ., Casa-
lecchio Di Reno, Włochy Wpisano: MaRZOCChI POMPe s .P .a ., Zola 
Predosa, Włochy

(11) 2310437 a . Wykreślono: PURaC Biochem BV, gorin-
chem, holandia; sulzer Chemtech ag, Winterthur, szwajcaria Wpi-
sano: sulzer Management ag, Winterthur, szwajcaria; PURaC Bio-
chem BV, gorinchem, holandia

(11) 2337704 a . Wykreślono: C . Rob . hammerstein gmbh & 
Co . Kg, solingen, niemcy Wpisano: Johnson Controls Metals and 
Mechanisms gmbh & Co . Kg, solingen, niemcy

(11) 2337704 a . Wykreślono: Johnson Controls Metals and 
Mechanisms gmbh & Co . Kg, solingen, niemcy Wpisano: Johnson 
Controls Metals and Mechanisms ltd . & Co . Kg, solingen, niemcy

(11) 2337704 a . Wykreślono: Johnson Controls Metals and 
Mechanisms ltd . & Co . Kg, solingen, niemcy Wpisano: adient lu-
xembourg holding s .à r .l ., luksemburg, luksemburg

(11) 2437754 a . Wykreślono: laboratorios Ovejero, s .a ., 
león, hiszpania Wpisano: CenTaMUne, s .l ., Madryt, hiszpania

(11) 2444079 a . Wykreślono: saRcode Bioscience Inc ., Bris-
bane, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: novartis ag, Bazylea, 
szwajcaria

(11) 2581673 a . Wykreślono: MeTROna WÄRMeMesseR 
UnIOn gMBh, München, niemcy Wpisano: MeTROna Union 
gmbh, Monachium, niemcy

(11) 2704895 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2673492 a . Wykreślono: Briggs & stratton Corpora-
tion, Wauwatosa, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: BRIggs & 
sTRaTTOn, llC, Wauwatosa, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2726705 a . Wykreślono: evolution Well services, llC, 
The Woodlands, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Typhon 
Technology solutions, llC, The Woodlands, stany Zjednoczone 
ameryki

(11) 2773739 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2719861 a . Wykreślono: White Drive Products, Inc ., 
hopkinsville, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Danfoss Power 
solutions hopkinsville, llC, ames, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2719861 a . Wykreślono: Danfoss Power solutions hop-
kinsville, llC, ames, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Danfoss 
Power solutions (Us) Company, ames, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2953617 a . Wykreślono: hermes arzneimittel gmbh, 
Pullach, niemcy Wpisano: heRMes PhaRMa gmbh, Pullach, niemcy
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(11) 2983650 a . Wykreślono: hermes arzneimittel gmbh, 
Pullach, niemcy Wpisano: heRMes PhaRMa gmbh, Pullach, niemcy

(11) 2999551 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2859237 a . Wykreślono: Marzocchi Pompe s .p .a ., Casa-
lecchio Di Reno, Włochy Wpisano: MaRZOCChI POMPe s .P .a ., Zola 
Predosa, Włochy

(11) 3013931 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2946811 a . Wykreślono: Fläkt Woods aB, Jönköping, 
szwecja Wpisano: Fläktgroup sweden aB, Jönköping, szwecja

(11) 3042648 a . Wykreślono: hermes arzneimittel gmbh, 
Pullach, niemcy Wpisano: heRMes PhaRMa gmbh, Pullach, niemcy

(11) 3157506 a . Wykreślono: hermes arzneimittel gmbh, 
Pullach, niemcy Wpisano: heRMes PhaRMa gmbh, Pullach, niemcy

(11) 3167694 a . Wykreślono: FgV Cambridge nanosystems 
limited, Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: Cambridge nano-
systems limited, Cambridge, Wielka Brytania

(11) 3167694 a . Wykreślono: Cambridge nanosystems limi-
ted, Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: levidian nanosystems 
limited, Cambridge, Wielka Brytania

(11) 3177689 a . Wykreślono: Unilever nV, Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3218532 a . Wykreślono: Ineos Technologies sa, Rolle, 
szwajcaria Wpisano: IneOs TeChnOlOgIes lIMITeD, Jersey, Wiel-
ka Brytania

(11) 3211578 a . Wykreślono: alibaba group holding limi-
ted, george Town, Kajmany Wpisano: advanced new Technologies 
Co ., ltd ., george Town, Kajmany

(11) 3045030 a . Wykreślono: Briggs & stratton Corpora-
tion, Wauwatosa, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: BRIggs & 
sTRaTTOn, llC, Wauwatosa, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3150209 a . Wykreślono: Vistakon Pharmaceuticals, 
llC, Jacksonville, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Johnson & 
Johnson Vision Care, Inc ., Jacksonville, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3248364 a . Wykreślono: smartpipe Technologies ltd, 
london, Wielka Brytania Wpisano: novatiq Technologies limited, 
Cwmbran, Wielka Brytania

(11) 3480287 a . Wykreślono: Dalli-Werke gmbh & Co . Kg, 
stolberg, niemcy Wpisano: Traxer gmbh, Monachium, niemcy

(11) 3423558 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3504312 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia
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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 72 492 do nr 72 502)

(y1) (11) 72492 (41) 2020 08 10 
(51) A61H 15/00 (2006 .01) 
 A61H 15/02 (2006 .01) 
 A63B 23/02 (2006 .01) 
 A63B 23/04 (2006 .01)
(21) 128008 (22) 2019 02 01
(72) ROsIeWICZ MaCIeJ, Kalisz (Pl)
(73) ROsIeWICZ MaCIeJ, Kalisz (Pl)
(54) Wałek do masażu i akupresury

(y1) (11) 72497 (41) 2021 11 02 
(51) B02C 18/18 (2006 .01) 
 B02C 18/20 (2006 .01) 
 A22C 5/00 (2006 .01) 
 A47J 43/04 (2006 .01)
(21) 129143 (22) 2020 04 27
(72) IKeR MIROsłaW, Żary (Pl); leWanDOWsKI alBeRT,  
Zielona góra (Pl)
(73) IKeR MIROsłaW F .P .h .U . IKeR, Żary (Pl)
(54) nóż do kutra misowego

(y1) (11) 72494 (41) 2021 06 28 
(51) B60R 11/02 (2006 .01)
(21) 128817 (22) 2019 12 19

(72) WenDeKeR MIChał WIKTOR, Warszawa (Pl); BIały MIChał, 
lublin (Pl)
(73) VeRs PRODUKCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(54) Obudowa sterownika paneli fotowoltaicznych

(y1) (11) 72498 (41) 2021 10 25 
(51) E02D 27/42 (2006 .01) 
 E04H 12/22 (2006 .01) 
 E04C 3/32 (2006 .01)
(21) 129136 (22) 2020 04 24
(72) gWIOŹDZIK RysZaRD, Katowice (Pl); PełKa aleKsanDeR, 
Tychy (Pl); MaRZeC TOMasZ, Mikołów (Pl); sIeDlaCZeK 
PRZeMysłaW, Chorzów (Pl)
(73) BOMBaRDIeR TRansPORTaTIOn (ZWUs) POlsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(54) spawany maszt sygnalizatora kolejowego

(y1) (11) 72499 (41) 2019 05 20 
(51) E04C 3/07 (2006 .01) 
 E04C 3/06 (2006 .01) 
 E04C 3/04 (2006 .01) 
 F16S 1/00 (2006 .01)
(62) 423428
(21) 129861 (22) 2017 11 14
(72) PaCZOs PIOTR, Poznań (Pl); sMyCZyŃsKI MIKOłaJ Jan, 
Krotoszyn (Pl); gRenDa MIChał, Piła (Pl); nIKITIUK gRZegORZ, 
Bielsk Podlaski (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (Pl)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środni-
kiem
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 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A22C 5/00 (2006 .01) 72497*
A47B 77/04 (2006 .01) 72501*
A47B 97/00 (2006 .01) 72501*
A47J 43/04 (2006 .01) 72497*
A61H 15/00 (2006 .01) 72492
A61H 15/02 (2006 .01) 72492*
A63B 23/02 (2006 .01) 72492*
A63B 23/04 (2006 .01) 72492*
B02C 18/18 (2006 .01) 72497
B02C 18/20 (2006 .01) 72497*
B60R 11/02 (2006 .01) 72494
E02D 27/42 (2006 .01) 72498
E04C 3/32 (2006 .01) 72498*
E04C 3/07 (2006 .01) 72499
E04C 3/06 (2006 .01) 72499*
E04C 3/04 (2006 .01) 72499*
E04C 3/07 (2006 .01) 72500
E04C 3/06 (2006 .01) 72500*
E04C 3/04 (2006 .01) 72500*
E04C 2/30 (2006 .01) 72502*

E04D 3/16 (2006 .01) 72502
E04D 3/363 (2006 .01) 72502*
E04D 3/3645 (2006 .01) 72502*
E04D 1/34 (2006 .01) 72502*
E04H 12/22 (2006 .01) 72498*
E05D 13/00 (2006 .01) 72495
E05D 15/06 (2006 .01) 72495*
E06B 3/46 (2006 .01) 72495*
E06B 3/64 (2006 .01) 72493
E06B 3/663 (2006 .01) 72493*
E06B 3/22 (2006 .01) 72493*
F16S 1/00 (2006 .01) 72499*
F16S 1/00 (2006 .01) 72500*
F23B 50/12 (2006 .01) 72496*
F23B 80/02 (2006 .01) 72496*
F24F 3/16 (2021 .01) 72501
F24H 1/40 (2006 .01) 72496
F28D 1/04 (2006 .01) 72496*
F28F 1/04 (2006 .01) 72496*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72492 A61H 15/00 (2006 .01)
72493 E06B 3/64 (2006 .01)
72494 B60R 11/02 (2006 .01)
72495 E05D 13/00 (2006 .01)
72496 F24H 1/40 (2006 .01)
72497 B02C 18/18 (2006 .01)

72498 E02D 27/42 (2006 .01)
72499 E04C 3/07 (2006 .01)
72500 E04C 3/07 (2006 .01)
72501 F24F 3/16 (2021 .01)
72502 E04D 3/16 (2006 .01)

(y1) (11) 72500 (41) 2019 05 20 
(51) E04C 3/07 (2006 .01) 
 E04C 3/06 (2006 .01) 
 E04C 3/04 (2006 .01) 
 F16S 1/00 (2006 .01)
(62) 423432
(21) 129867 (22) 2017 11 14
(72) PaCZOs PIOTR, Poznań (Pl); sMyCZyŃsKI MIKOłaJ Jan, 
Krotoszyn (Pl); gRenDa MIChał, Piła (Pl); nIKITIUK gRZegORZ, 
Bielsk Podlaski (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (Pl)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środni-
kiem

(y1) (11) 72502 (41) 2019 06 03 
(51) E04D 3/16 (2006 .01) 
 E04D 3/363 (2006 .01) 
 E04D 3/3645 (2006 .01) 
 E04D 1/34 (2006 .01) 
 E04C 2/30 (2006 .01)
(21) 126913 (22) 2017 12 28
(30) PCT/FI2017/050796  2017 11 20 WO
(72) TUPala MaRKUs, helsinki (FI); hUOPana TUOMO,  
helsinki (FI); gOlCZyŃsKI TOMasZ, Żyrardów (Pl);  
sOBOŃ TOMasZ, Żyrardów (Pl); FaleK PRZeMysłaW,  
Żyrardów (Pl); PUCeK gRZegORZ, Żyrardów (Pl); DyDa MIChał, 
Żyrardów (Pl); ORZeChOWsKI MIROsłaW, Żyrardów (Pl)
(73) RaUTaRUUKKI OyJ, helsinki (FI)
(54) Panel dachowy do montażu zstępującego

(y1) (11) 72495 (41) 2021 03 08 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128496 (22) 2019 08 22
(72) PĘDZIsZ KRZysZTOF, Warszawa (Pl); naDOlsKI JanUsZ, 
Warszawa (Pl); DOBKOWsKI KRZysZTOF, legionowo (Pl)
(73) ManTIOn POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Wózek lizakowy ażurowy

(y1) (11) 72493 (41) 2021 03 08 
(51) E06B 3/64 (2006 .01) 
 E06B 3/663 (2006 .01) 
 E06B 3/22 (2006 .01)
(21) 128513 (22) 2019 08 26
(72) nOWaK MIChał MaCIeJ, Warszawa (Pl)
(73) glass sysTeM POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Profil ościeżnicowy do montażu drzwi szklanych

(y1) (11) 72501 (41) 2021 08 09 
(51) F24F 3/16 (2021 .01) 
 A47B 77/04 (2006 .01) 
 A47B 97/00 (2006 .01)
(21) 129197 (22) 2020 05 08
(30) 2001202  2020 02 07 FR
(72) ChaTeneT sTÉPhane, elancourt (FR)
(73) aIRInsPaCe s .e ., elancourt (FR)
(54) Mebel do oczyszczania powietrza

(y1) (11) 72496 (41) 2019 06 03 
(51) F24H 1/40 (2006 .01) 
 F23B 50/12 (2006 .01) 
 F28D 1/04 (2006 .01) 
 F28F 1/04 (2006 .01) 
 F23B 80/02 (2006 .01)
(62) 423553

(21) 130156 (22) 2017 11 23
(72) ORsZUlIK eUgenIUsZ, Katowice (Pl); seMRaU PRZeMysłaW, 
staszów (Pl)
(73) głÓWny InsTyTUT gÓRnICTWa, Katowice (Pl)
(54) Kocioł na paliwa stałe

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki .
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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 27 822 do nr 27 829)

(51) 19-08 (11) 27822 (22) 2021 11 24 (21) 30340
(73) BaRWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 27823 (22) 2021 11 24 (21) 30341
(73) BaRWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa

(54) etykieta
(55) 

(51) 26-05 (11) 27824 (22) 2021 11 27 (21) 30346
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO UsłUgOWO 
hanDlOWe alFa sOsnOWsCy sPÓłKa JaWna, nowa Wieś (Pl)
(72) sOsnOWsKI sTanIsłaW
(54) Komplet lamp
(55) 

(51) 26-05 (11) 27825 (22) 2021 11 27 (21) 30347
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO UsłUgOWO 
hanDlOWe alFa sOsnOWsCy sPÓłKa JaWna, nowa Wieś (Pl)
(72) sOsnOWsKI sTanIsłaW
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(54) Komplet lamp
(55) 

(51) 26-05 (11) 27826 (22) 2021 11 27 (21) 30348
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO UsłUgOWO 
hanDlOWe alFa sOsnOWsCy sPÓłKa JaWna, nowa Wieś (Pl)
(72) sOsnOWsKI sTanIsłaW
(54) Komplet lamp
(55) 

(51) 15-03 (11) 27827 (22) 2021 12 13 (21) 30376
(73) DZIeKan MaRCIn PRZeDsIĘBIORsTWO  
PRODUKCyJnO-hanDlOWe ROlMaPOl, słupia (Pl)
(72) DZIeKan MaRCIn
(54) głębosz do współpracy z ciągnikami małej mocy
(55) 

(51) 25-03 (11) 27828 (22) 2021 10 26 (21) 30252
(73) POlITeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(72) lIPOWICZ-BUDZyŃsKa alIna, PaŃCZyK BaRBaRa,  
sĄDeJ aleKsanDRa

(54) Budynek
(55) 

(51) 25-03 (11) 27829 (22) 2021 10 26 (21) 30253
(73) POlITeChnIKa ByDgOsKa IM . Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(72) lIPOWICZ-BUDZyŃsKa alIna, WysOTa gaBRIela, 
leWanDOWsKa aleKsanDRa
(54) Budynek
(55) 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

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

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

jestracji

(11) 11177 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 12042 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 12333 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki
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(11) 13085 a . Wykreślono: gORgIel gROUP sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417 
Wpisano: gORgIel gROUP gORgIel PlUs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko, 
Polska 367883417  

(11) 13085 a . Wykreślono :gORgIel gROUP gORgIel PlUs 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: gORgIel 
gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417  

(11) 13086 a . Wykreślono: gORgIel gROUP sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417 
Wpisano: gORgIel gROUP gORgIel PlUs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko, 
Polska 367883417  

(11) 13086 a . Wykreślono: gORgIel gROUP gORgIel PlUs 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: gORgIel 
gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417  

(11) 13964 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 16005 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 16056 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 18283 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630237800 Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800

(11) 18284 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,Poznań, 
Polska 630237800 Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800

(11) 18528 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630237800 Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800

(11) 18529 a . Wykreślono: POZnaŃsKa PalaRnIa KaWy 
asTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630237800 Wpisano: asTRa COFFee anD MORe sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, starczanowo, Polska 
630237800

(11) 18634 a . Wykreślono: gORgIel Jan ZaKłaD PRODUK-
CJI MaTeRIałÓW InsTalaCyJnyCh gORgIel, Karpicko, Polska 
970032090 Wpisano: gORgIel gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

(11) 18634 a . Wykreślono: gORgIel gROUP sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417 
Wpisano: gORgIel gROUP gORgIel PlUs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko, 
Polska 367883417  

(11) 18634 a . Wykreślono: gORgIel gROUP gORgIel PlUs 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: gORgIel 
gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Karpicko, Polska 367883417  

(11) 18676 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 20204 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 21599 a . Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l .P ., glenVIeW, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC BRanDs l .P .,  
glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 24643 a . Wykreślono: KaTaRZyna gOZDeCKa, Krasny-
staw, Polska Wpisano: KaTaRZyna BOROWsKa, Krasnystaw, Polska 

reJestracJa MiĘdZynarodowa  
uZnana na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(51) 23-03 (11) DM/215 959 (15) 18 .08 .2021 (45) 18 .02 .2022
(73) Vaillant gmbh, Berghauser str . 40, 42859 Remscheid (De)
(54) 1 .-4 . sprzęt grzewczy
(55) 

(51) 26-01 (11) DM/216 181 (15) 24 .08 .2021 (45) 25 .02 .2022
(73) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Decoflex», 
ul . nesvizhskaya, d . 30, pom . 1-12, Minskaya obl ., 222603 nesvizh (By)
(54) 1 .-4 . Znicze nagrobne
(55) 
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(51) 02-04 (11) DM/217 831 (15) 26 .08 .2021 (45) 04 .03 .2022
(73) Timothy Robert Degraff, 2433 2nd ave .,  
95818 sacramento, Ca (Us)
(54) 1 .-2 . Buty narciarskie zjazdowe
(55) 
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d. Znaki towarowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 349 631 do nr 349 847)

(111) 349631 (220) 2021 08 26 (210) 533160
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) sPaDłO DaWID, starachowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit&gym
(540) 

(531) 02 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
41 Trening osobisty [szkolenie], Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 44 Doradz-
two dietetyczne, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usłu-
gi fizjoterapii .

(111) 349632 (220) 2019 11 26 (210) 507260
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) TeleWIZJa PUls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pulsdnia .pl
(540) 

(591) czerwony, niebieski, jasnoczerwony, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .22, 24 .17 .02
(510), (511) 38 udostępnianie i  prowadzenie internetowych portali 
komunikacyjnych, informacyjnych i  społecznościowych, prowadze-
nie i  obsługa forów internetowych, udostępnianie, prowadzenie 
i obsługa forów dyskusyjnych on-line, udostępniania i rozpowszech-
niania na  portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności, 
ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elek-
tronicznego i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania 
informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje interne-
towe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji oraz da-
nych przy pomocy komputera, zapewnianie dostępu przez Internet 
do  baz danych, usługi w  zakresie wideokonferencji, usługi agencji 
informacyjnych w  zakresie wiadomości i  aktualności, informacja 
o  powyższych usługach, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci 
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych .

(111) 349633 (220) 2019 11 26 (210) 507281
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) TeleWIZJa PUls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) pulsdnia .pl
(510), (511) 38 udostępnianie i  prowadzenie internetowych portali 
komunikacyjnych, informacyjnych i  społecznościowych, prowadze-
nie i  obsługa forów internetowych, udostępnianie, prowadzenie 
i obsługa forów dyskusyjnych on-line, udostępniania i rozpowszech-
niania na  portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności, 
ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elek-
tronicznego i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania 
informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje interne-
towe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji oraz da-
nych przy pomocy komputera, zapewnianie dostępu przez Internet 
do  baz danych, usługi w  zakresie wideokonferencji, usługi agencji 
informacyjnych w  zakresie wiadomości i  aktualności, informacja 
o  powyższych usługach, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci 
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych .

(111) 349634 (220) 2019 12 02 (210) 507474
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) TeleWIZJa PUls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl);
sTUDIO a sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Reporterzy . Z życia wzięte
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i  informacji, 16 
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, 
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, 
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim ręka-
wem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzy-
skie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, 
gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek 
sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośni-
ków informacji, sprzedaż hurtowa i  detaliczna niżej wymienionych 
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, 
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputero-
we, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i  kaset, galanteria skórzana, 
materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i  biurowe, akcesoria 
sportowe i  turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane 
i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, ko-
smetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki 
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcela-
ny, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, 
bezrękawniki, bluzy, t-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, 
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, la-
tawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich 
tak, by  umożliwić konsumentom obejrzenie i  dokonanie zakupu 
w  dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienio-
nych towarów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie 
i  rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę prze-
kazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów i  informacji za pośrednictwem sieci in-
formatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, 
komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfro-
we lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunika-
cyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyj-
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziem-
nych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzia-

nych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub 
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich ro-
dzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub in-
nych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesy-
łanie za  pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazo-
wych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżą-
cych, hobby, rozrywki i  stylu życia, usługi poczty elektronicznej, 
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie do-
stępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów interne-
towych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wide-
okonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu 
i  rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w  kraju 
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji 
takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Con-
nected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo-
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora 
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem in-
formacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, umożliwianie dostępu do  stron www 
za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny 
portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www, 
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do  zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci lan-
-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (local area network) jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i  portali internetowych, 41 usługi w  zakresie nauczania, kształcenia 
i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj . organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie or-
ganizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
nagrań dźwiękowych i  treści multimedialnych, z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi 
organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, 
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi 
produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, or-
ganizacja audycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, 
dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świad-
czone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania na-
grań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na zna-
nych w  stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w  tym konkursów 
za  pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, progra-
mów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scena-
riuszy, usługi agencji informacyjnych o  rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i  telewizyjnych, imprezach sportowych i  rekreacji, 
ww . usługi prowadzone, gdzie to  możliwe, również za  pośrednic-
twem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro-
niczne on-line nie  do  pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezen-
tacja konkursów, gier i  quizów dla celów edukacyjnych i  rozrywko-
wych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usłu-
gi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie 
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wy-
branym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostęp-
nianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 
ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materia-
łów drukowanych niereklamowych, w  tym w  formie elektronicznej, 
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udostępnianie ich  w  sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, 
prowadzenie bibliotek .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 349635 (220) 2019 12 02 (210) 507479
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) TeleWIZJa PUls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl);
sTUDIO a sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reporterzy Z życia wzięte
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały, fioletowy, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 16 .03 .01
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycz-
nych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i  informacji, 16 
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, 
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, 
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim ręka-
wem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzy-
skie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry 
fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek spo-
sobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników 
informacji, sprzedaż hurtowa i  detaliczna niżej wymienionych towa-
rów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: ko-
smetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, od-
twarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, ma-
teriały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sporto-
we i  turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary 
ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdo-
bami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balo-
ny, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z  logo, krzesełka, kosme-
tyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki 
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, 
worki żeglarskie, produkty z  materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, 
bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, 
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, la-
tawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich 
tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w do-
brych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych to-
warów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 
38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, 
obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie pro-
gramów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Interne-
tu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez 
terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, 
techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję 
radiową i  telewizyjną, w  tym z  imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usłu-
ga polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/
lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, 
łączy światłowodowych i  linii miedzianych, w  tym nadawanie przez 
Internet, usługi w  zakresie odbioru lub transmisji informacji teksto-
wych i  obrazowych niezależnie od  ich  rodzaju, za  pomocą przewo-
dów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystu-

jących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i  obrazów, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu do świa-
towej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za  pośred-
nictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych 
i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki 
i  stylu życia, usługi poczty elektronicznej, udostępnianie interneto-
wych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, or-
ganizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadze-
nie portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i  wideokonferencji, usługi 
agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu 
informacji dotyczących wydarzeń w  kraju i  na  świecie, usługi VOD, 
w  tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, 
strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i  aplikacje 
mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizo-
wane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie 
określonych dla każdego abonenta z  możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od  abonenta do  operatora w  celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w  grach, konkursach, głosowaniach i  dokony-
wania zakupów z  jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od  i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputero-
wych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyj-
ny, udzielanie informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie 
dostępu do plików w formacie elektronicznym w  Internecie, dostar-
czanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci lan-przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej (local area network) jak również umożliwianie 
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-
pu do  krajowych i  międzynarodowych serwisów i  portali interneto-
wych, 41 usługi w  zakresie nauczania, kształcenia i  rozrywki, usługi 
w  zakresie działalności kulturalnej, tj . organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w  zakresie organizowania 
zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywko-
wych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwię-
kowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów 
edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, 
prowadzenia i  obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów 
i  koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji 
i montażu filmów dokumentalnych i  fabularnych, reportaży, progra-
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki 
i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostar-
czanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-
mie on-line i  w  systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone 
przez studia filmowe i  studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych 
w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośred-
nictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozryw-
kowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi 
agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww . usługi prowa-
dzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony interneto-
wej, udostępnianie filmów on-line nie  do  pobrania, publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i  prezentacja konkursów, 
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego za-
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi rozrywkowe polegające na  udostępnianiu muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez 
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek ma-
gazynów, czasopism, gazet i  innych materiałów drukowanych niere-
klamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci 
internetowej, usługi obsługi technicznej i  organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek .  
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 349636 (220) 2020 01 20 (210) 509220
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) TeleWIZJa PUls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) puls senior
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i  informacji, 16 
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, 
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, 
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim ręka-
wem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzy-
skie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, 
gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek 
sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośni-
ków informacji, sprzedaż hurtowa i  detaliczna niżej wymienionych 
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, 
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputero-
we, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i  kaset, galanteria skórzana, 
materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i  biurowe, akcesoria 
sportowe i  turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane 
i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, ko-
smetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki 
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcela-
ny, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, 
bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, 
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, la-
tawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich 
tak, by  umożliwić konsumentom obejrzenie i  dokonanie zakupu 
w  dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienio-
nych towarów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie 
i  rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę prze-
kazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów i  informacji za pośrednictwem sieci in-
formatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, 
komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfro-
we lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunika-
cyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyj-
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziem-
nych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzia-
nych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub 
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich ro-
dzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub in-
nych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesy-
łanie za  pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazo-
wych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżą-
cych, hobby, rozrywki i  stylu życia, usługi poczty elektronicznej, 
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie do-
stępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów interne-
towych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wide-
okonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu 
i  rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w  kraju 
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji 
takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Con-
nected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomuni-

kacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo-
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora 
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem in-
formacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, umożliwianie dostępu do  stron www 
za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny 
portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www, 
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do  zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci lan-
-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (local area network) jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i  portali internetowych, 41 usługi w  zakresie nauczania, kształcenia 
i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj . organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie or-
ganizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
nagrań dźwiękowych i  treści multimedialnych, z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi 
organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, 
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi 
produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, or-
ganizacja audycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, 
dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świad-
czone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania na-
grań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na zna-
nych w  stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w  tym konkursów 
za  pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, progra-
mów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scena-
riuszy, usługi agencji informacyjnych o  rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i  telewizyjnych, imprezach sportowych i  rekreacji, 
ww . usługi prowadzone, gdzie to  możliwe, również za  pośrednic-
twem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro-
niczne on-line nie  do  pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezen-
tacja konkursów, gier i  quizów dla celów edukacyjnych i  rozrywko-
wych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usłu-
gi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie 
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wy-
branym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostęp-
nianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 
ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: 
publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materia-
łów drukowanych niereklamowych, w  tym w  formie elektronicznej, 
udostępnianie ich  w  sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, 
prowadzenie bibliotek .

(111) 349637 (220) 2020 06 23 (210) 515052
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) lOVe CaTeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lOVe CaTeRIng
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa 
żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spoży-
cia, usługi w zakresie dostarczania żywności, 41 prowadzenie zajęć 
w  zakresie ćwiczeń fizycznych, sport i  fitness, szkolenia dla perso-
nelu w  zakresie technologii i  żywności, szkolenia w  zakresie cate-
ringu, szkolenia w  zakresie obchodzenia się z  jedzeniem, szkolenia 
z  prezentacji żywności, szkolenie w  zakresie ćwiczeń grupowych, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z  ćwiczeniami, udzie-
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lanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednic-
twem strony internetowej on-line, usługi doradcze w  zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], usługi edukacyjne związane z technologią 
żywności, usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane 
ze  sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w  zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], zajęcia w  zakresie ćwiczeń fizycznych, 43 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, dostarczanie 
żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, imprezy firmo-
we[zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
kontraktowe usługi w  zakresie żywności, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
organizacja cateringu na  imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i  napoje], przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na  zewnątrz, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, 
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, 
usługi w  zakresie gotowania posiłków, usługi w  zakresie przygoto-
wywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i na-
pojów, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo medyczne w zakresie 
redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, le-
czenie w zakresie kontroli wagi ciała, udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i  żywieniowego, udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy 
ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakre-
sie redukcji masy ciała, usługi dietetyków .

(111) 349638 (220) 2020 07 13 (210) 516032
(151) 2020 12 09 (441) 2020 08 24
(732) POChOJKa MaRCIn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaCOWnIa ZDROWIa TWOJe ZDROWIe nasZĄ PasJĄ
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały, szaty
(531) 29 .01 .14, 02 .09 .15, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 44 akupunktura, chiropraktyka, fizjoterapia, masaż, masaż 
sportowy, masaż tkanek głębokich, naprapatia, osteopatia, rehabilita-
cja fizyczna, usługi fizjoterapii, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka 
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z na-
turopatią, opieka zdrowotna związana z  akupunkturą, masaż spor-
towy, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie in-
formacji dotyczących akupunktury, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi 
w zakresie reiki, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności 
fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, usługi paramedyczne, hydroterapia, usługi w  zakresie le-
czenia bezsenności, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnie-
niowych, usługi doradcze i informacje w zakresie zdrowia, doradztwo 
w  zakresie diety i  odżywiania się, doradztwo w  zakresie dietetyki 
i  odżywiania, konsultacje z  dziedziny żywienia, leczenie w  zakresie 
kontroli wagi ciała, planowanie i  nadzorowanie diety, planowanie 
i nadzorowanie diet odchudzających, poradnictwo dietetyczne, po-
radnictwo w  zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profe-

sjonalne doradztwo w  zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z  dietą, świadczenie usług w  zakresie programów odchu-
dzających, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzie-
lanie informacji związanych z  suplementami diety i  odżywianiem, 
usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi 
doradcze i konsultacje w zakresie odżywiania, usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi do-
radcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, usługi 
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związa-
ne z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi świad-
czone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi 
w  zakresie kuracji odchudzających, usługi w  zakresie odchudzania, 
usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w za-
kresie planowania diety odchudzającej, doradztwo dietetyczne, do-
radztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała .

(111) 349639 (220) 2020 12 18 (210) 522437
(151) 2021 05 19 (441) 2021 02 01
(732) POlOnIa WaRsZaWa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlOnIa KsP 1911 WaRsZaWa
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 24 .01 .05, 24 .01 .13, 26 .01 .06, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 preparaty i  artykuły higieniczne, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu z metali 
szlachetnych, 16 materiały drukowane, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, papier i  kar-
ton, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w  tej klasie, 
przybory kosmetyczne i  toaletowe, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, 25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 32 napoje bezalkoho-
lowe, piwo i produkty piwowarskie, 35 usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe .

(111) 349640 (220) 2020 08 11 (210) 517025
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) RaTaJCZaK anITa, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) stara Zielarnia anita Ratajczak
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy die-
ty dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy od-
żywcze, odżywcze suplementy diety, probiotyki (suplementy), prze-
ciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i  zwierząt, suplementy diety dla osób ze  specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, suplementy diety do  kontroli cholesterolu, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
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diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się 
z  pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z  wita-
min, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplemen-
ty diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające 
się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, suplementy diety sporządzone głównie z  witamin, suple-
menty diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety 
w  płynie, suplementy diety z  białkiem sojowym, suplementy diety 
z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety 
z pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierają-
ce alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy 
diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierają-
ce pyłek sosnowy, suplementy diety ze  sproszkowanymi jagodami 
acai, suplementy diety ze  sproszkowanym białkiem, suplementy 
do  karm do  celów weterynaryjnych, suplementy do  pasz do  celów 
weterynaryjnych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z  wapnia, suplemen-
ty odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze 
składające się głównie z  żelaza, suplementy prebiotyczne, suple-
menty witaminowe do  stosowania w  dializie nerkowej, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, suplementy z  siarą, 
suplementy z  wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe 
w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako 
suplementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone 
lub zakonserwowane, zioła do palenia do celów medycznych, trady-
cyjne chińskie zioła lecznicze, leki ziołowe, leki wzmacniające, leki 
weterynaryjne, leki stosowane w  chorobach układu pokarmowego, 
leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmi-
grenowe, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwpadaczkowe, leki 
przeciwrakowe, leki przeciwskurczowe, leki do celów stomatologicz-
nych, leki dla ludzi, leki cytostatyczne do  celów medycznych, leki 
antydepresyjne, leki antyalergiczne, leki do celów weterynaryjnych, 
leki do wszczepiania, leki działające na autonomiczny układ nerwowy 
do celów medycznych, leki hipoglikemizujące, leki homeopatyczne, 
leki na  alergię, leki na  kiłę, leki pomocnicze [wspierające] do  celów 
medycznych, leki przeciw hipokalcemii poporodowej, leki przeciw 
malarii, leki przeciw nowotworom, leki przeciw zakażeniom skóry, leki 
przeciwarytmiczne, leki przeciwgorączkowe, leki przeciwgorączkowe 
o  działaniu uspokajającym, leki przeciwskurczowe, cholinolityczne, 
leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwwirusowe do  leczenia hIV, leki 
przeciwwirusowe do  leczenia grypy, leki przeciwwymiotne do  po-
rannych nudności, leki przeciwzakaźne, leki przeciwzakrzepowe, leki 
regulujące cykl miesiączkowy, leki sercowo-naczyniowe do stosowa-
nia w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki sercowo-naczyniowe sto-
sowaniu w leczeniu wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane 
w  leczeniu arytmii, leki sercowo-naczyniowe stosowane w  leczeniu 
zastoinowej niewydolności serca (Zns), leki sercowo-naczyniowe 
stosowane w  leczeniu dusznicy bolesnej, leki sercowo-naczyniowe 
stosowane w  zawale mięśnia sercowego, leki seroterapeutyczne, 
leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, nieoczyszczone leki 
w naturalnej formie, niesteroidowe leki przeciwzapalne, nośniki uwal-
niające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnia-
nie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiają-
ce uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki 
w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów 
farmaceutycznych, opioidowe leki przeciwbólowe, sulfonamidy [leki], 
35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usłu-
gi pośrednictwa i  doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, udzielanie porad dla konsumentów 
o  produktach, zarządzanie w  zakresie zamówień w  handlu, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej suplementów diety dla ludzi i zwie-
rząt, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, 
usługi handlu detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, 

usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami ogrodniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnic-
twie, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kwiatów .

(111) 349641 (220) 2020 12 04 (210) 521746
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) BIełKa JaKUB asTa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) asTa
(510), (511) 40 ścinanie i  obróbka drewna, obróbka drewna, piło-
wanie drewna, 44 chirurgia drzew, wynajem sprzętu do  rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, sadzenie drzew, sadzenie 
drzew ogrodowych .

(111) 349642 (220) 2021 02 01 (210) 523900
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleRIC DeslO aCTIVe
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
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poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 349643 (220) 2021 02 01 (210) 523902
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleRIC sPRay
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, szary
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 349644 (220) 2021 02 01 (210) 523905
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Us Pharmacia International, Inc ., Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPaP migrena

(540) 

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

(111) 349645 (220) 2021 02 01 (210) 523910
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Us Pharmacia International, Inc ., Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPaP migrena aPaP M
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .07, 25 .05 .01, 
19 .13 .21, 01 .15 .03
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
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mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 349646 (220) 2020 06 22 (210) 515027
(151) 2021 01 21 (441) 2020 10 05
(732) De heUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łęczyca (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BesTeRMIne
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w  postaci suplementów die-
ty, preparaty witaminowe i mineralne, 31 preparaty spożywcze dla 
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, mieszanki 
paszowe dla zwierząt .

(111) 349647 (220) 2021 02 01 (210) 523911
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Us Pharmacia International, Inc ., Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPaP M
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 19 .13 .21

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

(111) 349648 (220) 2021 02 01 (210) 523913
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleRIC DeslO aCTIVe
(540) 

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

(111) 349649 (220) 2021 02 01 (210) 523914
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleRIC DeslO aCTIVe
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony, 
różowy, jasnoróżowy, żółty, fioletowy, zielony, czerwony
(531) 26 .13 .25, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-

ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty wita-
minowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do  celów medycznych, Środki sanitarne do  celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywa-
nia ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 349650 (220) 2021 02 01 (210) 523915
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) Unilab, lP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleRIC DeslO aCTIVe
(540) 

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

(111) 349651 (220) 2021 02 09 (210) 524305
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW eaT’n’gO KaBanOsy WIePRZOWe Z DODaTKIeM 
WOłOWIny 100 g produktu uzyskanego z  162 g mięsa BeZ 
DODaTKU BaRWnIKÓW I  FOsFORanÓW WysOKa ZaWaRTOŚĆ 
BIałKa
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty, szary, biały, jasnoszary, 
zielony
(531) 05 .01 .01, 24 .15 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 
26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .11 .03, 25 .05 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa .

(111) 349652 (220) 2021 04 07 (210) 527111
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) gaMaTeX FashIOn gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, stare Bystre (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RITTa ROssa
(510), (511) 18 Torebki damskie z materiałów skóropodobnych i ma-
teriałów tkanych oraz torebki dziane, Torby plażowe, Torby na  kół-
kach, Plecaki, Paski skórzane [inne niż odzież], Parasole, Moleskin, 
etui na klucze, etui na karty kredytowe (portfele), aktówki, Wyroby 
ze  skóry i  imitacji skóry: torebki, torby, torby turystyczne, portfele, 
paski, teczki, torebki, torby, torby turystyczne, portfele, paski, teczki, 
torebki/torby – wykonane ze skóry i imitacji skóry, Koszyki jako torby, 
artykuły reklamowe, mianowicie: torby reklamowe papierowe i  fo-
liowe, 25 Odzież damska, Wyroby dziane i tkane wykonane z mate-

riałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i  ich  mieszanek jako 
odzież, Okrycia wierzchnie, Palta, peleryny, płaszcze, kurtki, Kostiu-
my, garnitury, Marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, Bluz-
ki, swetry, Koszule, Koszulki T-shirt, Podkoszulki bez rękawów, stroje 
przeciwdeszczowe, Bluzy, szlafroki, szale, apaszki, Rękawiczki, Body, 
Fartuch, Kombinezony, nakrycia głowy: czapki, kapelusze, opaski, 
berety, Ubrania dżersejowe, Kostiumy kąpielowe, Płaszcze kąpielo-
we, Podomki, Piżamy, Bielizna osobista, Obuwie: buty sportowe, buty 
za kostkę, buty sznurowane, espadryle, kalosze, obuwie plażowe, eto-
le, Futra, gorsety, halki, półhalki, Kimona, legginsy, Odzież z imitacji 
skóry, Odzież lateksowa, Odzież haftowana, Odzież gotowa, Odzież 
gimnastyczna, Wyroby pończosznicze, pończochy, skarpetki, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone stacjonarnie jak 
również w trybie on-line, przez strony internetowe, usługi sprzedaży 
prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
oraz usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży przy wykorzysta-
niu katalogów sprzedaży, usługi teleshoppingu/ telemarketingu, ho-
meshoppingu /door to door-towarów z branży odzieżowej – odzieży 
wierzchniej wszelkiego rodzaju i przeznaczenia, odzieży sportowej, 
ochronnej, bielizny, dodatków, obuwia, nakryć głowy, toreb, torebek, 
koszyków, aktówek, portfeli, plecaków, parasoli, akcesoriów odzieżo-
wych, dodatków ubraniowych, akcesoriów na klucze i karty kredyto-
we, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych .

(111) 349653 (220) 2021 04 27 (210) 528130
(151) 2021 12 20 (441) 2021 08 30
(732) PIeTRUsZKa JaCeK, Podegrodzie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeRROs
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi .

(111) 349654 (220) 2021 04 30 (210) 528319
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) BaJORsKI MaCIeJ, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) haZe leMOnaDe
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, Bezal-
koholowy gazowany napój imbirowy, Bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje 
niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne .

(111) 349655 (220) 2020 12 23 (210) 522597
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) MIĘDZynaRODOWe TaRgI POZnaŃsKIe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D & a FORUM DesIgnU I aRChITeKTURy
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 25 .05 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych w  celach 
handlowych i  reklamowych, doradztwo w  zakresie prowadzenia 
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działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, 
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc 
w  prowadzeniu negocjacji i  zawieraniu transakcji handlowych, po-
średnictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wy-
najem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego 
podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizacja sesji merytorycznych 
i  reklamowych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicz-
nej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, doradz-
two specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkur-
sów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, usłu-
gi wydawnicze .

(111) 349656 (220) 2021 07 19 (210) 531709
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) nOWaK DaWID InKOD gROUP, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaXCaR
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych .

(111) 349657 (220) 2021 07 21 (210) 531859
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) UnIlInK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają adres-Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia .

(111) 349658 (220) 2021 07 21 (210) 531875
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) UnIlInK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają swój adres-Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia .

(111) 349659 (220) 2021 08 05 (210) 532402
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) elVITa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Różewo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) grinner
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy 
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado-
bójcze, dezynsekcyjne .

(111) 349660 (220) 2021 08 09 (210) 532542
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) PROVenIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROVenIs
(510), (511) 35 Usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizneso-
wych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami 
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 Doradztwo w zakresie 
długów, Usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi doradztwa 
finansowego związane z niewypłacalnością, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, skomputeryzo-
wana windykacja wymagalnych należności, Usługi agencji faktorin-
gowych, Usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, Usłu-
gi związane z  niewypłacalnością [finanse], Windykacja, Windykacja 

należności i  odzyskiwanie długów, Usługi w  zakresie zarządzania 
długami, Usługi związane z  upadłością, Usługi w  zakresie ściąga-
nia długów, Usługi w  zakresie odzyskiwania posiadania, Faktoring, 
agencje windykacji należności, Usługi związane z  niewypłacalno-
ścią, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi agencji ściągania 
wierzytelności, Usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachun-
ków, Usługi w  zakresie windykacji długu i  faktoringu wierzytelno-
ści, Organizacja ściągania długów, elektroniczne usługi windykacji 
należności, Ściąganie należności i faktoring, nabycie i przeniesienie 
roszczeń pieniężnych, Świadczenie usług doradczych w  zakresie 
długów o zagrożonej spłacie, Usługi finansowe, mianowicie regulo-
wanie długu, Konsultacje dla klientów w  zakresie organizacji spłat 
długów, Faktoring długów, Usługi ściągania należności, Usługi skupu 
długów, Usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzy-
telności, Monitoring wierzytelności .

(111) 349661 (220) 2021 06 02 (210) 529761
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) ZaleWsKa agnIesZKa, szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBeCaDłO inteligencji emocjonalnej
(540) 

(591) biały, żółty, zielony, jasnożółty, ciemnożółty, beżowy, 
brązowy, czarny, fioletowy
(531) 02 .05 .01, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami 
naukowymi, Usługi reklamowe związane z książkami, 41 Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i  sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edu-
kacyjnych, Organizacja wystaw w  celach edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadze-
nie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji doty-
czących edukacji, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowa-
nie i  prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie sympozjów, sympozja związane z  edukacją, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, edukacja dorosłych, Mentoring akademicki 
na  rzecz dzieci w  wieku szkolnym, nauczanie w  zakresie zdrowia, 
Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi nauczania w zakresie 
metod pedagogicznych, Usługi kształcenia praktycznego, Coaching 
w  zakresie życia osobistego [life coaching], Wydawanie publikacji 
medycznych, Publikacja i  redagowanie książek, Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Do-
radztwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Udzielanie informacji dotyczących 
modyfikacji zachowania, Usługi w zakresie psychologii dla osób in-
dywidualnych i  grup, Usługi w  zakresie oceny osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], Badanie osobowości [usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego] .
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(111) 349662 (220) 2021 06 04 (210) 529810
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW KaBanOsy POlsKIe KIBICUJ Z  sOKOłOWeM! 
185 g MIĘsa na 100 g PRODUKTU źródło białka BeZ DODaTKU 
FOsFORanÓW
(540) 

(591) żółty, czerwony, biały, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 08 .05 .03, 05 .01 .05, 05 .07 .02, 24 .01 .05, 
25 .01 .01, 26 .11 .03, 27 .07 .01
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 349663 (220) 2021 06 04 (210) 529811
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)   sOKOłÓW sOKOłOWsKIe ReCePTURy szynka BaBUnI 
Rodzinna Tradycja PReMIUM QUalITy 100%
(540) 

(591) żółty, czerwony, zielony, biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 05 .01 .05, 05 .07 .02, 08 .05 .01, 08 .05 .02, 24 .01 .05, 
25 .01 .01, 02 .07 .10, 02 .07 .23, 05 .09 .24, 07 .01 .09, 26 .01 .04, 26 .01 .18
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, szynka .

(111) 349664 (220) 2021 05 25 (210) 529416
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) aDg nOW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heMPnOW

(540) 

(591) zielony, złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .02 .16, 05 .03 .11
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Środki perfumeryjne, Olejki ete-
ryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 
Farby do włosów, Dezodoranty, Preparaty do rzęs, Pomadki, szam-
pony, Preparaty do polerowania, złuszczania, czyszczenia, 5 Produk-
ty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Środki sanitarne do  celów me-
dycznych, Żywność do  celów medycznych, substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, suplementy diety, Olejki eteryczne, Plastry, 
Materiały opatrunkowe, 35 sprzedaż: roślin, płodów rolnych, arty-
kułów spożywczych, napojów, tytoniu, alkoholi, suplementów diety, 
leków, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycznych, artyku-
łów budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń do upraw, siewu i sa-
dzenia roślin, systemów irygacyjnych, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Usługi 
agencji importowo-eksportowej, Usługi związane z propagowaniem 
zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi w  zakresie 
reklamy, promocji i  marketingu, Wydawanie, dystrybucja i  rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, 44 
Usługi medyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi sa-
lonów piękności, Działalność rolnicza w zakresie: przygotowania pól 
do upraw, siewu i sadzenia, pielęgnowania, zraszania, opryskiwania 
upraw, włączając usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych 
oraz winorośli, pielenia upraw, zbiorów, zwalczania szkodników 
związanego z rolnictwem, utrzymanie terenów rolniczych w dobrym 
stanie ekologicznym, eksploatację systemów irygacyjnych dla celów 
rolniczych, wynajem maszyn rolniczych z obsługą .

(111) 349665 (220) 2021 06 07 (210) 529949
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) TeChnICZna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeChnICZna
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Konstrukcje metalowe, Prefabry-
katy konstrukcji metalowych, 7 Pasy do przenośników, Przenośniki, 
Bębny, Brzeszczoty do  pił, Czopy, Czółenka, Diamenty szklarskie, 
Dławnice, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów 
do  gier, Filtry, Formy, garnki kondensacyjne, głowice wiertarskie, 
Koła szlifierskie, Korby, Krążki, łańcuchy do  podnośników, łożyska, 
Maźnice, Miechy, Młotki, narzędzia, noże, Ostrza, Pierścienie sma-
rujące, Podajniki, sita, smarownice, sprężyny, stoły do  pił, szczot-
ki, szpule, Świdry wiertnicze, Tłoki, Uchwyty, Uchwyty do  ostrzy, 
Uchwyty wiertarskie .

(111) 349666 (220) 2021 06 21 (210) 530565
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) sTORM gRay UnIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOVa
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(540) 

(531) 03 .07 .05, 26 .03 .04, 26 .03 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do  sys-
temów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bez-
pieczeństwa, oprogramowanie do  sztucznej inteligencji do  moni-
toringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo, 
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządze-
nia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, osprzęt do  przetwarzania danych, alarmy, 
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i  oprogramowanie towarzy-
szące do  systemów bezpieczeństwa, urządzenia do  odtwarzania 
i  przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, 
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urzą-
dzenia do  monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane 
do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nad-
zoru, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty 
do  nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej 
i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do za-
rządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego 
i miejsc, w tym terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów 
handlowych i parków do aktywności, wszelkie produkty komputero-
we związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szcze-
gólności budynków, instalacji i  obiektów przemysłowych, części 
składowe i  akcesoria do  wyżej wymienionych towarów, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich in-
stalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, 
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instala-
cyjne w zakresie: sprzętu do monitorowania, oprogramowania kom-
puterowego, urządzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywa-
nia, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja, 
naprawa i  utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i  sprzętu do  mo-
nitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, instalowanie, 
konserwacja i  naprawa alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń do sieci komu-
nikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie wiadomości 
i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Komputerowe 
przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Komputery-łączność po-
przez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informacji, 
danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 42 Monitoro-
wanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpie-
czania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola 
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, 
przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie 
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i  rozwój kompu-
terowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe 
w  zakresie bezpieczeństwa mienia i  osób, w  szczególności budyn-
ków, instalacji i  obiektów przemysłowych, konsultacje i  ekspertyzy 
w  sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi 
w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony, dozór 
nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków, 
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi 

kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektroniczne-
go monitorowania w celach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące 
zapobiegania pożarom i  włamaniom, konsultacje związane z  za-
rządzaniem w  zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem systemami 
alarmowymi i  bezpieczeństwa oraz używaniem i  zastosowaniem 
oprogramowania do  nich, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony 
terenów i budynków, wypożyczanie urządzeń, maszyn do monitoro-
wania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo z monitoringu do ce-
lów zapobiegania oszustwom i  kradzieżom, informacje i  porady 
w zakresie uprzednio wymienionych usług .

(111) 349667 (220) 2021 06 21 (210) 530566
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) sTORM gRay UnIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sgU
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do  sys-
temów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bez-
pieczeństwa, oprogramowanie do  sztucznej inteligencji do  moni-
toringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo, 
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządze-
nia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, osprzęt do  przetwarzania danych, alarmy, 
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i  oprogramowanie towarzy-
szące do  systemów bezpieczeństwa, urządzenia do  odtwarzania 
i  przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, 
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urzą-
dzenia do  monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane 
do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nad-
zoru, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty 
do  nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej 
i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do za-
rządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego 
i miejsc, w tym terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów 
handlowych i parków do aktywności, wszelkie produkty komputero-
we związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szcze-
gólności budynków, instalacji i  obiektów przemysłowych, części 
składowe i  akcesoria do  wyżej wymienionych towarów, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich in-
stalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, 
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instala-
cyjne w zakresie: sprzętu do monitorowania, oprogramowania kom-
puterowego, urządzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywa-
nia, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja, 
naprawa i  utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i  sprzętu do  mo-
nitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, instalowanie, 
konserwacja i  naprawa alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń do sieci komu-
nikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie wiadomości 
i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Komputerowe 
przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Komputery-łączność po-
przez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informacji, 
danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 42 Monitoro-
wanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpie-
czania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola 
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, 
przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie 
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i  rozwój kompu-
terowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe 
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w  zakresie bezpieczeństwa mienia i  osób, w  szczególności budyn-
ków, instalacji i  obiektów przemysłowych, konsultacje i  ekspertyzy 
w  sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi 
w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony, dozór 
nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków, 
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi 
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektroniczne-
go monitorowania w celach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące 
zapobiegania pożarom i  włamaniom, konsultacje związane z  za-
rządzaniem w  zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem systemami 
alarmowymi i  bezpieczeństwa oraz używaniem i  zastosowaniem 
oprogramowania do  nich, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony 
terenów i budynków, wypożyczanie urządzeń, maszyn do monitoro-
wania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo z monitoringu do ce-
lów zapobiegania oszustwom i  kradzieżom, informacje i  porady 
w zakresie uprzednio wymienionych usług .

(111) 349668 (220) 2021 06 17 (210) 530386
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaWłOWsKI gRZegORZ MaX-BUD, szerokie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaX-BUD maksimum budownictwa
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26 .04 .04, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 

domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349669 (220) 2021 06 17 (210) 530410
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaWłOWsKI MIChał, szerokie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZysTaŃ na KOle
(540) 

(531) 07 .01 .16, 26 .11 .22, 27 .05 .01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349670 (220) 2021 06 30 (210) 530974
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWe KOlIBKI
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(540) 

(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349671 (220) 2020 04 15 (210) 512559
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) BlUe MeDIa sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a autopay By BlUe MeDIa
(540) 

(591) ciemnoszary, jasnoszary, granatowy, różowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, aplikacje do  pobrania na  smartfony, aplikacje komputerowe 
do pobrania, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych 
zapisane na  nośnikach komputerowych, elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do rozliczania opłat drogowych, elektroniczne urządze-
nia i przyrządy do rozliczania opłat za dostęp do obszarów miejskich 
i parkingów, komputerowe bazy danych, mobilne aplikacje, oprogra-
mowanie do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywa-
nych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie 
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do tech-
nologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie do  tabletów, oprogramowanie do  smartfonów, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramo-
wanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie kom-
puterowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowa-
nie komputerowe do  przetwarzania komunikacji, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputero-
we do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom doko-
nywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe dla 
celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do  telefonów ko-
mórkowych, oprogramowanie użytkowe do  urządzeń bezprzewo-

dowych, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
programy komputerowe (oprogramowanie do  pobrania), 35 mar-
keting bezpośredni, usługi marketingu bezpośredniego, reklama 
za  pomocą marketingu bezpośredniego, marketing finansowy, 
marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe i  marketingowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe 
za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie 
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 
dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji kontaktowych 
za  pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych 
z  internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych 
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 36 bankowość inter-
netowa, dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za  po-
średnictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer 
środków pieniężnych za  pośrednictwem telekomunikacji, handel 
walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczy-
wistym, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania 
finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, pośrednic-
two w usługach finansowych, przelewy i  transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwa-
rzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przed-
płaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzo-
wane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, trans-
fer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji fi-
nansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowe 
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usłu-
gi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności 
zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Interne-
tu i za pomocą telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe 
związane z pobieraniem opłat drogowych, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze, zarzą-
dzanie finansami, obsługa w  zakresie pobierania opłat za  przejazd 
drogami i  autostradami, obsługa systemu opłat drogowych, usługi 
pobierania opłat za dostęp do obszarów miejskich i parkingów, 42 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów informa-
tycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących 
zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych 
z  finansami, rozwój i  projektowanie systemów opłat drogowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, opra-
cowywanie, wdrożenie instalacja i  utrzymanie oprogramowania 
komputerowego w zakresie systemów informatycznych związanych 
z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego dotyczącego obsługi transakcji finansowych, 
usługi projektowania oprogramowania komputerowego, utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego .

(111) 349672 (220) 2021 09 08 (210) 533691
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JanUChTa MIChał, Kielce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) iWorld
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  telefonami 
komórkowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w  odniesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi komputerowego 
gromadzenia danych z  punktów sprzedaży świadczone na  rzecz 
sprzedawców detalicznych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Informacja handlowa wspomagana komputerowo, 
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handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwat-
chów, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama za  po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 37 
Instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja apara-
tów telefonicznych, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu te-
lefonicznego, Usługi ładowania baterii do komputerów i telefonów, 
Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu do  sieci komputerowych 
i  technologii informacyjnej, Instalacja i  naprawa sprzętu kompute-
rowego, Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyj-
nego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń 
przetwarzających dane, naprawa komputerów, naprawa uszko-
dzonych komputerów, Usługi konsultacyjne związane z  instalacją, 
konserwacją i  naprawą sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu 
komputerowego, Konserwacja i  naprawa sieci komputerowych, 
Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Usługi naprawcze 
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Instalowanie i naprawa 
sprzętu telekomunikacyjnego, Wymiana baterii, naprawa telefonów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, Usługi konserwacyjne w zakresie 
sprzętu komputerowego, Montaż i  naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu tele-
komunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antyw-
łamaniowych, 42 Instalacja, konserwacja i  naprawa oprogramowa-
nia komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego 
dla systemów komputerowych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] 
oprogramowania komputerowego, Odblokowywanie telefonów ko-
mórkowych, Usługi diagnostyki komputerowej, Instalacja, utrzyma-
nie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego .

(111) 349673 (220) 2021 09 10 (210) 533800
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) TRZUsKaWICa sPÓłKa aKCyJna, sitkówka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lavia
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .24, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 
05 .03 .15, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .03 .23, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .11, 26 .04 .12, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 19 Kruszywo .

(111) 349674 (220) 2021 09 22 (210) 534249
(151) 2022 01 19 (441) 2021 10 04
(732) lODe-POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lhl KlInKIeR
(510), (511) 19 Cegły .

(111) 349675 (220) 2021 09 24 (210) 534341
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) lUBMeDICal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUBMeDICal

(540) 

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-
tory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Materiały do  chirurgicznych opatrunków gipsowych, 
Preparaty bakteryjne do  celów medycznych, Preparaty do  irygacji 
do  celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyj-
ne do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, 
Środki dezynfekcyjne do  przyrządów medycznych, Środki dezyn-
fekujące do  aparatury i  przyrządów stomatologicznych, Medyczne 
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szcze-
gólności Internetu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 349676 (220) 2021 09 24 (210) 534342
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) MeDIsPeC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDIsPeC
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26 .03 .16, 26 .11 .12, 24 .13 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-
tory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Materiały do  chirurgicznych opatrunków gipsowych, 
Preparaty bakteryjne do  celów medycznych, Preparaty do  irygacji 
do  celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
dezynfekujące do  aparatury i  przyrządów stomatologicznych, Me-
dyczne i  chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku ze  sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzeda-
ży detalicznej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 349677 (220) 2020 10 09 (210) 519290
(151) 2021 11 05 (441) 2020 12 21
(732) VRg sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 35

(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .22, 26 .13 .25, 26 .04 .04
(510), (511) 18 portmonetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, port-
fele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 
obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, 
garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], 
odzież ze  skóry, apaszki, apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], 
szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe (przygoto-
wywanie-), reklama korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich .

(111) 349678 (220) 2021 05 26 (210) 529491
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) BeleVO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUsTaInaBIlITy FROM FaRM TO FORK haCCP+
(540) 

(591) błękitny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 11 .01 .04, 24 .13 .01
(510), (511) 42 Usługi naukowe i  technologiczne w  sektorze spo-
żywczym dla żywności i  żywienia, Usługi badawczo-projektowe 
w  sektorze spożywczym dla żywności i  żywienia, Prace badawczo 
rozwojowe dla przedsiębiorstw w  zakresie organizacji systemów 
zarządzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dla pro-
duktów spożywczych i pasz, Usługi naukowe i technologiczne w rol-
nictwie, Usługi badawczo-projektowe w dziedzinie nauk przyrodni-
czych, Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych, Usługi badawczo-pro-
jektowe w  dziedzinie ochrony środowiska, Usługi badawczo-pro-
jektowe w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
Usługi inżynieryjne, ekspertyzy inżynieryjne, Usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania, Kontrola jakości materiałów, Kontrola jakości su-
rowców, Kontrola wytworzonych produktów, Kontrola jakości doty-
cząca higieny artykułów żywnościowych, Usługi certyfikacyjne, Do-
radztwo w zakresie uzyskiwania procedur bezpieczeństwa i higieny 
dla żywności, środków spożywczych, opakowań, pasz, Doradztwo 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów konsumenckich 
dotyczących artykułów spożywczych, żywności, opakowań, pasz 
i  dodatków paszowych, farmaceutyków, kosmetyków, produktów 
rolnych i pochodzenia leśnego, Doradztwo w zakresie ochrony śro-
dowiska, Opracowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych ghg 
(emisji dwutlenku węgla – CO2) i tworzenie kalkulatorów do obliczeń 
emisji, Doradztwo techniczne w  zakresie organizacji systemów za-
rządzania i ich weryfikacja dotyczące produkcji, handlu, transportu, 
magazynowania . celem zapewnienia bezpieczeństwa i  higieny dla 
produktów spożywczych i  pasz, Doradztwo techniczne w  zakre-
sie certyfikacji i akredytacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych na rzecz 
osób trzecich dla celów certyfikacji, Doradztwo w  zakresie bez-

pieczeństwa i  higieny żywności i  środków spożywczych dla osób 
trzecich w działalności gastronomicznej, hotelarskiej dla celów cer-
tyfikacji, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności 
i środków spożywczych świadczone dla usług handlowych i żywie-
niowych w sklepach, barach, marketach, restauracjach, hotelach, piz-
zeriach, cateringu dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych świadczone 
dla usług opiekuńczych i ochrony zdrowia w domach opieki, przed-
szkolach, szkołach, szpitalach dla celów certyfikacji, Opracowywanie 
badań technicznych, Opracowywanie projektów technicznych, Pro-
jektowanie opakowań, sporządzanie raportów technologicznych, 
Przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, 
Firmowe instrukcje bezpieczeństwa żywności, Projekty technolo-
giczne, Opinie specjalistyczne, analizy techniczne, Opisowe raporty 
techniczne, Raporty społeczne, Pomoc techniczna i  fachowa oraz 
wsparcie pełnomocnika w uzyskaniu dokumentów autoryzacyjnych, 
Testy jakości, przeprowadzanie kontroli testów jakości, Testowa-
nie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi testowania 
urządzeń i  maszyn przemysłowych w  ramach kontroli jakości, Te-
stowanie artykułów spożywczych, analizy zagrożeń i  krytycznych 
punktów kontroli dla celów bezpieczeństwa i  higieny żywności 
podczas produkcji i dystrybucji, Usługi planów kontroli, testowania, 
analiz i kompleksowej oceny towarów i usług osób trzecich w zakre-
sie bezpieczeństwa i  higieny żywności i  żywienia celem określenia 
zgodności z wymogami norm branżowych i standardami certyfikacji, 
Usługi certyfikacji kompetencji i jakości w dziedzinie wiedzy specjali-
stycznej organizacji lub osoby, Usługi certyfikacji produktów i usług 
w  dziedzinie wiedzy specjalistycznej organizacji lub osoby, Usługi 
prowadzenia certyfikacji podmiotów gospodarczych, osób fizycz-
nych, organizacji związanych z produkcją żywności i pasz w zakresie 
bezpieczeństwa ich produktów, Kompleksowa obsługa podmiotów 
gospodarczych, osób fizycznych, organizacji z  zakresu systemów 
jakości i  bezpieczeństwa, audyty certyfikujące, audyty sieciowe, 
audyty dostawców, szkolenia, testowanie, analiza i  ocena wiedzy, 
umiejętności i zdolności innych osób do celów certyfikacji, 44 Usługi 
doradcze technologów żywności, lekarzy weterynarii, specjalistów 
branżowych dla sektora spożywczego, 45 audyty zgodności z prze-
pisami, audyty zgodności z  prawem, Badania prawne, Doradztwo 
w  zakresie wymagań prawa dla żywności, środków spożywczych, 
opakowań, pasz, Doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, 
Monitorowanie praw własności intelektualnej dla celów doradztwa 
prawnego, Zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia dokumentów prawnych, Usługi doradztwa w zakresie oceny bez-
pieczeństwa i zdrowia, Usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standar-
dów w celu zapewnienia zgodności z prawem i regulacjami branżo-
wymi, Doradztwo w  zakresie norm bezpieczeństwa miejsca pracy, 
Usługi monitorowania i  sprawdzania zgodności zarządzania syste-
mów jakości i  bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem .

(111) 349679 (220) 2021 03 18 (210) 526301
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) BOnnIeR BUsIness (POlsKa) sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) e-gazele Biznesu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradz-
two, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyj-
nych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie tar-
gów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami mo-
tywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, administrowanie zawodami w  celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, ana-
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liza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecz-
nej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie 
reklamy, Dokonywanie uzgodnień w  zakresie reklamy, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Do-
starczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie 
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych onli-
ne, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach 
reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron interneto-
wych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kom-
pilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy inny niż 
sprzedaż, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i  usług 
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i  reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Optymaliza-
cja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interneto-
wych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatkowej, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organi-
zowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w  celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, 
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja i  dystrybucja reklam radiowych i  telewizyj-
nych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materia-
łów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Pro-
dukcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilo-
wanie konsumentów do  celów komercyjnych lub marketingowych, 
Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur rekla-
mowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promo-
wanie, reklama działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i  usług innych podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promo-
wanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem programów 
kart lojalnościowych, Promowanie towarów i  usług osób trzecich po-
przez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach internetowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kom-
puterowych, Promowanie usług finansowych i  ubezpieczeniowych, 
na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imie-
niu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie 
i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przy-
gotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlo-
wych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umiesz-
czanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materia-

łów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i mer-
chandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marke-
tingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Re-
klama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-
line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem przewodnika 
online do  przeszukiwania, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama 
w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Re-
klama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i pro-
fesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na  rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama 
za  pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za  pośrednictwem 
telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, Reklama zewnętrzna, Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, Reklamy online, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Roz-
wój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie 
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób 
trzecich prowadzących handel online w  Internecie, Udostępnianie ra-
portów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketin-
gu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyski-
wania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Usługi marketingu telefonicznego z wyjątkiem sprzedaży, Usługi mer-
chandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi plano-
wania w  zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośred-
nictwem teleksu, Usługi promocyjne i  reklamowe, Usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w za-
kresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usłu-
gi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketin-
gowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w  zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na  celu 
promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na  rzecz in-
nych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i  tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe w  zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji 
i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi reklamowe w  zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi 
reklamowe za  pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z  robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy 
prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w  zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w za-
kresie marketingu baz danych, Usługi w  zakresie ogłoszeń drobnych, 
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Usługi w  zakresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, 
Usługi w  zakresie promocji, Usługi w  zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem te-
leksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, Usługi w  zakresie reklamy i  promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie rekla-
my cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie re-
klamy, Usługi w  zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w  zakresie 
strategii rozwoju marki, Usługi w  zakresie tworzenia marki-reklama 
i promocja, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu-miejsca i czasu 
w mediach, Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współ-
pracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi zwią-
zane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, Wsparcie w  dziedzinie komercjalizacji produktów, 
Wydawanie i  aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie 
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w  celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w  celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów 
reklamowych na  rzecz innych, Zawieranie umów w  zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pa-
kietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednic-
twem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Przesyłanie, transmisja wiadomości, Przesyła-
nie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja 
informacyjna w tym strony internetowe, Telekomunikacja informacyjna, 
Telematyczna komunikacja za  pośrednictwem terminali komputero-
wych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfro-
wy danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trze-
cich, Transmisja danych, wiadomości i  informacji, Transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Trans-
misja dźwięku za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedial-
nych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja fil-
mów wideo, Transmisja informacji do  celów biznesowych, Transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za  pomocą me-
diów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy ko-
munikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, 
Transmisja informacji do  celów domowych, Transmisja informacji 
w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za  po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krót-
kich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [sMs], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilny-
mi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwięko-
wych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za po-
średnictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i  aktualności, Transmisja wiadomości i  obrazów, Usługi 
agencji prasowej w  zakresie komunikacji, Usługi agencji prasowych, 
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytko-
wanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci teleko-
munikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wide-
okonferencje, Wirtualne pokoje rozmów-chatroomy zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przeka-
zywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej 
za  pomocą komputera, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowa-
nia konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji za-
wartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i zjazdów .
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(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży 
studyjnych i  imprez rozrywkowych, Organizowanie i  prowadzenie 
kursów, szkoleń edukacyjnych i  rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, Przy-
gotowywanie tekstów do  publikacji, Usługi w  zakresie publikowa-
nia online, Usługi doradcze w  zakresie publikowania, Konsultacje 
edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie ma-
teriałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Usługi trenerskie w  zakresie pomocy i  kierowania roz-
wojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania 
zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i  edukacyjne], Coaching w  zakresie życia osobistego, Treningi roz-
woju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie 
treningu sprawności fizycznej, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
hotele, Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, 
miejsc w  pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie 
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na  pobyt czasowy, hotele dla 
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namio-
tów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji wykorzystywanych 
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, semina-
riów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opie-
ki dziennej i  domy opieki dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów 
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi baro-
we, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przy-
gotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 
Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie .

(111) 349681 (220) 2021 04 08 (210) 527252
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 19
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .03 .01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży 
studyjnych i  imprez rozrywkowych, Organizowanie i  prowadzenie 
kursów, szkoleń edukacyjnych i  rozrywkowych, Kształcenie usta-
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wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, Przy-
gotowywanie tekstów do  publikacji, Usługi w  zakresie publikowa-
nia online, Usługi doradcze w  zakresie publikowania, Konsultacje 
edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie ma-
teriałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Usługi trenerskie w  zakresie pomocy i  kierowania roz-
wojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania 
zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i  edukacyjne], Coaching w  zakresie życia osobistego, Treningi roz-
woju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie 
treningu sprawności fizycznej, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
hotele, Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, 
miejsc w  pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie 
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na  pobyt czasowy, hotele dla 
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namio-
tów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji wykorzystywanych 
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, semina-
riów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opie-
ki dziennej i  domy opieki dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów 
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi baro-
we, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przy-
gotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 
Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie .

(111) 349682 (220) 2021 07 23 (210) 531915
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JanTaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jantar Technologia korzyści
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, systemy informatyczne, kom-
putery i  wyposażenie dla przetwarzania informacji, urządzenia pe-
ryferyjne, drukarki, klawiatury, skanery, plotery, urządzenia wyświe-
tlające (monitory), dyski, pamięci, pióra elektroniczne, procesory, 
urządzenia do interkomunikacji, interfejsy, modemy, cyfrowe apara-
ty i kamery fotograficzne, części zapasowe i osprzęt do: komputerów, 
drukarek, kas fiskalnych, urządzeń wyświetlających, kalkulatory, czyt-
niki kodów kreskowych, programy komputerowe, profesjonalne pro-
gramy użytkowe zarejestrowane na  taśmach, dyskach optycznych, 
dyskietkach magnetycznych, wideodyskach, na  kartach i  innych 
nośnikach, kasy fiskalne, telefony, telefaxy, telegrafy, urządzenia do: 
systemów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, abonenckich 
central telefonicznych, systemów okablowania strukturalnego, sys-
temów teleinformatycznych, 16 Papier do  prowadzenia korespon-
dencji i ksero kopiowania, etykiety, karty z kodami kreskowymi, 35 
Organizowanie wystaw i  targów w  zakresie kodowania towarów, 
sprzętu komputerowego i programowania komputerów, Pośrednic-
two handlowe w zakresie komputerów, sieci komputerowych, telefo-
nów i telekomunikacji, Prowadzenie sklepu internetowego, 36 usługi 
finansowe, 37 Instalowanie i serwisowanie: systemów telekomunika-
cyjnych, sieci komputerowych, urządzeń komputerowych, abonenc-
kich central telefonicznych, systemów okablowania strukturalnego, 
systemów teleinformatycznych, 40 Druk etykiet, druk opakowań, 
druk kodów paskowych, 42 Projektowanie systemów informatycz-
nych, wypożyczanie komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego .

(111) 349683 (220) 2021 07 28 (210) 532078
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaZDUR łUKasZ, Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMny DRaŃ
(510), (511) 30 Kostki lodu .

(111) 349684 (220) 2021 08 05 (210) 532380
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) +lInK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) genOMIKa
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 24 .13 .09, 24 .13 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Usługi laboratoryjne, Usługi badawczo-rozwojowe 
związane ze szczepionkami, Badania i opracowywanie szczepionek 
i leków .

(111) 349685 (220) 2021 08 09 (210) 532505
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multilife
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Reklama, administrowanie progra-
mami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi i  promocyjnymi, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywa-
cyjnych dla klientów, Organizowanie i zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych 
dla klientów, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Badania rynku, 
Badania opinii publicznej, Usługi zarządzania w działalności handlo-
wej, administrowanie w działalności handlowej, Prace biurowe, Za-
rządzanie programami świadczeń pracowniczych, Przeprowadzanie 
programów motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Zarządzanie pro-
gramami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 41 Usłu-
gi informacji o  rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów 
zdrowia, Organizowanie i  obsługa konferencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowa-
nie konkursów, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Usługi kultury fizycznej, Organizowanie obozów sportowych i wypo-
czynkowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie 
rozrywki, Informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, Organizowanie 
zajęć sportowych i  imprez sportowych, Zapewnianie infrastruktury 
rekreacyjnej i  wypoczynkowej, Informacja o  wypoczynku, Usługi 
muzeów [wystawy], Wydawanie audiobooków, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Usługi edu-
kacyjne i doradcze w zakresie sprawności fizycznej, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi w zakre-
sie rezerwacji biletów do teatru, Usługi kinowe, Usługi sportowe i kul-
turalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zapewnianie instruktażu zwią-
zanego z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
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Udostępnianie obiektów i  sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia 
fizyczne], Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizyczny-
mi za pośrednictwem strony internetowej online, edukacja w zakre-
sie świadomości ruchowej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
nauczanie w  zakresie zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi 
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Udostępnianie in-
formacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy 
i projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, Instalacje, aktualizacja, konserwacja, po-
wielanie, projektowanie i  wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Programowanie komputerowe, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja danych przez pro-
gramy komputerowe, Wypożyczanie sprzętu komputerowego, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, w tym 
tworzenie i informatyczna obsługa portali internetowych, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, cateringowe 
i  kawiarniane, Usługi w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
44 Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej, Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczy-
mi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywia-
nia, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologicz-
na, leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Prze-
prowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, sporzą-
dzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla 
personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią integral-
ną, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości, 
Usługi poradnictwa psychologicznego w  zakresie sportu, Doradz-
two dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia .

(111) 349686 (220) 2021 08 09 (210) 532502
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multilife
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Reklama, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi i  promocyjnymi, Organizacja, prowadze-
nie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla 
klientów, Organizowanie i  zarządzanie programami motywacyjnymi 
i  lojalnościowymi w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Badania rynku, Badania opinii 
publicznej, Usługi zarządzania w działalności handlowej, administro-
wanie w  działalności handlowej, Prace biurowe, Zarządzanie pro-
gramami świadczeń pracowniczych, Przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji personelu, Zarządzanie programami lojal-
ności klientów i  programami motywacyjnymi, 41 Usługi informacji 
o rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów zdrowia, Orga-
nizowanie i  obsługa konferencji, Przygotowywanie, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów, 
Organizowanie i  prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi kultury 
fizycznej, Organizowanie obozów sportowych i  wypoczynkowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie rozrywki, In-
formacja o kulturze, edukacji i rozrywce, Organizowanie zajęć sporto-
wych i  imprez sportowych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, Informacja o wypoczynku, Usługi muzeów [wysta-
wy], Wydawanie audiobooków, Publikacja materiałów edukacyjnych, 

Publikowanie tekstów medycznych, Usługi edukacyjne i  doradcze 
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi w zakresie rezerwacji biletów 
do teatru, Usługi kinowe, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sporto-
we i kulturalne, Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z  ćwiczeniami, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Udzielanie in-
formacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem stro-
ny internetowej online, edukacja w  zakresie świadomości ruchowej, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w za-
kresie zdrowia i wellness, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bez-
pieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, 42 administrowanie stronami kompu-
terowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów kompute-
rowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacje, 
aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe, 
Konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Kon-
wersja danych przez programy komputerowe, Wypożyczanie sprzętu 
komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa portali inter-
netowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restau-
racyjne, cateringowe i kawiarniane, Usługi w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, 44 Planowanie i  nadzorowanie diety, Usługi w  za-
kresie planowania diety odchudzającej, Doradztwo w  zakresie diety 
i  odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z  suplementami 
diety i  odżywczymi, Udzielanie informacji w  zakresie suplementów 
diety i odżywiania, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologicz-
ne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywa-
nie profili psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psycholo-
giczne dla personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią 
integralną, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia .

(111) 349687 (220) 2021 07 27 (210) 532009
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) sZCZygłOWsKI MaCIeJ, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fizjoweekend
(540) 

(591) szary, niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia 
w  zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne związane z  jogą, 
Obozy sportowe, Obozy rekreacyjne, szkolenia sportowe, edukacja 
sportowa, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 44 Fizjote-
rapia, Usługi fizjoterapii, Masaż sportowy, Usługi w zakresie medycyny 
sportowej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna .

(111) 349688 (220) 2021 07 28 (210) 532059
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 30
(732) TeChOCean sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 3 D ReaKTOR
(540) 

(591) ciemnozielony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .07 .19, 26 .07 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 1 Chemikalia w przemyśle, 7 Długopisy do druku 3D, 17 
Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, 35 Usługi handlu de-
talicznego w  odniesieniu do  domowego sprzętu elektronicznego . 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kart pamięci . Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie silników . Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akumulatorów, 40 Drukowanie 3D .

(111) 349689 (220) 2021 07 30 (210) 532187
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) R .K . nIeDZIałeK hURTOWnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTUM eneRgy
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 01 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory samochodowe .

(111) 349690 (220) 2021 08 04 (210) 532351
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) ORZeł sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Powodowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZeł TRansPORT
(540) 

(531) 03 .07 .01, 03 .07 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 39 Usługi transportowe .

(111) 349691 (220) 2021 07 26 (210) 532051
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) FIBeRPay sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZaPłaTOMaT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe jako elektroniczna 
platforma finansowa, która obsługuje wiele rodzajów transakcji płat-
niczych na urządzeniu mobilnym, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie wia-
domości i  wiadomości błyskawicznych za  pośrednictwem Internetu, 
oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich 

wiadomości tekstowych (sMs) i wiadomości multimedialnych (MMs), 
oprogramowanie komputerowe do  rozmów wideo, wideokonferen-
cji, krótkich wiadomości tekstowych (sMs), udostępniania ekranu, 
przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i  sygnalizacji 
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje 
komunikacyjne są  udostępniane użytkownikom w  ramach jednego 
graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a  wszelka komunikacja 
bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem Interne-
tu, 35 Reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, 
zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług 
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania 
licencji na  towary i  usługi dla osób trzecich w  ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż opro-
gramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania danych, 36 
Usługi finansowe, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finanso-
wego, usługi monetarne, handel walutami i wymiana walut, obsługa 
płatności, transakcje finansowe, działalność bankowa, bankowość 
domowa [home banking], bankowość internetowa, usługi w zakresie 
przelewów elektronicznych, skomputeryzowane usługi finansowe, 
skomputeryzowane usługi w  zakresie informacji finansowej, usługi 
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie informacji finan-
sowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, analizy 
finansowe, ściąganie wierzytelności .

(111) 349692 (220) 2021 07 27 (210) 532116
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) BInIaŚ TOMasZ, Międzychód (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TOMsChOOl
(510), (511) 16 Podręczniki do nauki języków obcych, Drukowane ma-
teriały edukacyjne do  nauki języków obcych, Drukowane materiały 
dydaktyczne do nauki języków obcych, artykuły piśmiennicze, Książki 
do nauki języków obcych, 41 edukacja językowa, nauczanie języków, 
Tłumaczenia językowe, Kursy językowe, nauczanie języków obcych, 
Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych, 
Usługi nauki języka obcego, nauczanie wyrównawcze w zakresie języ-
ka, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania 
języków, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod naucza-
nia języków, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych 
z  nauką języków, nie  do  pobrania, Wypożyczanie nagrań lub nagra-
nych magnetycznych taśm audio do nauki języków, Obozy letnie [roz-
rywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności kultu-
ralnych na obozach letnich, Organizowanie edukacyjnych wycieczek 
z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, 
Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online związanych z nauką języków .

(111) 349693 (220) 2021 07 29 (210) 532238
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) gÓRPlasT FOlIe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Potycz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BallenO agri
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .13 .25
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(510), (511) 16 Papier, Opakowania z papieru, Folie z tworzyw sztucz-
nych do pakowania lub zabezpieczenia w transporcie, Folie z tworzyw 
sztucznych z  pęcherzykami powietrza do  pakowania lub zabezpie-
czania w transporcie, 17 Folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w  rolnictwie, Folie z  tworzyw sztucznych nie  do  pakowania, Folie 
metalowe izolacyjne, Folie przyciemniające i zabarwione, 35 Usługi: 
agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowych, 
agencji reklamowych, analiz rynkowych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dys-
trybucji materiałów reklamowych, takich jak: próbki, druki, prospekty, 
broszury, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom 
w punktach informacji konsumenckiej, pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, wyszukiwania informacji w komputerowych 
plikach, dla osób trzecich, prezentowania produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
kolportażu próbek, publikowania tekstów sponsorowanych, rekla-
mowe, reklamowe na billboardach, reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy i tworzenia tekstów sponsorowanych, rekla-
my radiowej, reklamy telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trze-
cich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, Usługi sprzedaży folii z tworzyw sztucznych .

(111) 349694 (220) 2021 06 21 (210) 530567
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 09
(732) sTORM gRay UnIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKI Powered by sgU
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 02 .03 .01, 02 .03 .16, 02 .03 .23, 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do  sys-
temów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bez-
pieczeństwa, oprogramowanie do  sztucznej inteligencji do  moni-
toringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo, 
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządze-
nia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, osprzęt do  przetwarzania danych, alarmy, 
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramowanie towarzyszą-
ce do systemów bezpieczeństwa, urządzenia do odtwarzania i prze-
chowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, opro-
gramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urządzenia 
do monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane do celów 
monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, urzą-
dzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i  fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do zarządzania, mo-
nitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego i  miejsc, w  tym 
terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów handlowych 
i parków do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane 
wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budyn-
ków, instalacji i obiektów przemysłowych, części składowe i akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich instalacji w szczególności 
instalacji: alarmowych, Przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, 
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instala-
cyjne, konserwacja, naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń 
i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, 

Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, konserwa-
cja, naprawa i  serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń 
do  sieci komunikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie 
wiadomości i  wypożyczanie urządzeń do  przesyłania wiadomości, 
Komputerowe przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Kompute-
ry-łączność poprzez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyła-
nie informacji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 
42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakre-
sie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monito-
rujących, przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), 
badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i  oprogramowania, programowanie kom-
puterowe w  zakresie bezpieczeństwa mienia i  osób, w  szczegól-
ności budynków, instalacji i  obiektów przemysłowych, konsultacje 
i  ekspertyzy w  sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych 
usług, 45 Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, usługi stróży noc-
nych, usługi w  zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring 
systemów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, usługi w  zakresie 
ochrony, dozór nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpie-
czania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiek-
tów i  sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń na  rzecz osób trzecich, 
usługi elektronicznego monitorowania w  celach bezpieczeństwa, 
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom i włamaniom, konsul-
tacje związane z  zarządzaniem w  zakresie bezpieczeństwa, zarzą-
dzeniem systemami alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem 
i  zastosowaniem oprogramowania do  nich, usługi nadzorowania, 
inspekcji, ochrony terenów i  budynków, wypożyczanie urządzeń, 
maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo 
z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, in-
formacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług .

(111) 349695 (220) 2021 06 10 (210) 530098
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) PaWłOWsKI gRZegORZ MaX-BUD, szerokie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Form
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
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czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349696 (220) 2021 06 10 (210) 530100
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 16
(732) eMWaDO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szerokie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eMWaDO
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349697 (220) 2021 06 10 (210) 530102
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaWłOWsKI MIChał, szerokie (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nowe historie
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-

tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349698 (220) 2021 06 10 (210) 530105
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaWłOWsKI MIChał, szerokie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QualiPlan
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczą-
cymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsię-
wzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowa-
nie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
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generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą, nadzór budowlany, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architek-
toniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 349699 (220) 2021 06 22 (210) 530646
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 16
(732) COsMIQ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Puławy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cosmiq
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 26 .13 .25, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, nielecznicze pre-
paraty do masażu, esencje i olejki eteryczne, Olejki do masażu, Środki 
perfumeryjne i  zapachowe, nielecznicze preparaty toaletowe, Olej 
kokosowy do celów kosmetycznych, Środki toaletowe, Olejki natural-
ne do  celów kosmetycznych, Perfumeryjne produkty, esencjonalne 
olejki, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Olejki do ciała [kosmety-
ki], Olejki eteryczne do użytku osobistego, Wata do celów kosmetycz-
nych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], nasączone 
chusteczki do  użytku kosmetycznego, gaziki do  celów kosmetycz-
nych, naturalne olejki do  celów oczyszczających, Oleje czyszczące, 
Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, 
Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, aloesowe prepara-
ty do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Maści 
do celów kosmetycznych, Roślinne olejki eteryczne, Olejki do celów 
kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Kosmetyki, 
Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Olejki i płyny do masażu, 
Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, Kosmety-
ki w formie olejków, Olejki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Środki 
do higieny jamy ustnej, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, nielecz-
nicze preparaty do masażu, esencje i olejki eteryczne, Olejki do ma-
sażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, nielecznicze preparaty toa-
letowe, Olej kokosowy do  celów kosmetycznych, Środki toaletowe, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, Preparaty higieniczne w postaci środków 
toaletowych, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne do użytku 
osobistego, Wata do  celów kosmetycznych, Olejki do  aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], nasączone chusteczki do użytku kosme-
tycznego, gaziki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów 
oczyszczających, Oleje czyszczące, Papierowe ręczniki do  rąk nasą-
czone kosmetykami, Olejki toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i pre-
paraty toaletowe, aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, 
Olejki do  celów kosmetycznych, Maści do  celów kosmetycznych, 
Roślinne olejki eteryczne, Olejki do celów kosmetycznych, Balsamy, 
inne niż do  celów medycznych, Kosmetyki, Wodorosty do  zastoso-
wań w  kosmetologii, Olejki i  płyny do  masażu, Olejki destylowane 
do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, Kosmetyki w formie olejków, 
Olejki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Środki do higieny jamy ust-
nej, Olejki eteryczne, Kosmetyki, które są produkowane z ekstraktów, 
olejków z  konopi i  wszystkich innych produktów konopnych (poza 
ekstraktami eterycznymi i olejkami eterycznymi), Terpeny [olejki ete-
ryczne], Olejki naturalne do perfum, Kosmetyki zawierające kwas hia-
luronowy, Olejki eteryczne do  użytku w  odświeżaczach powietrza, 
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki do odżywiania 
włosów, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kosmetyki dla 

dzieci, Kosmetyki o  działaniu odprężającym na  skórę, usta, głowę, 
stawy i  mięśnie, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toale-
towymi, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, naturalne olejki eteryczne, Kosmetyki 
organiczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Płatki oczyszcza-
jące nasączone kosmetykami, Bawełniane płatki kosmetyczne, Olejki 
do masażu, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, aromaty [olejki eteryczne], Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, ekstrakty z kwiatów, Tłuszcze do celów kosme-
tycznych, aromaty [olejki eteryczne], Olejki do celów kosmetycznych, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Olejki eteryczne do  użytku w  procesach produkcyj-
nych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, 5 
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Olejki lecznicze, Prepa-
raty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Maści, kremy, olejku 
zawierające ekstrakty i wyciągi z konopi do celów medycznych, Pre-
paraty i artykuły higieniczne .

(111) 349700 (220) 2021 06 24 (210) 530698
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW Wygodne w drogę! gRIllOWe DOsKOnałe na 
WyCIeCZKĘ gRIlla PIKnIK sPeCJalna OBRÓBKa TeRMICZna 
UMOŻlIWIa PRZeChOWyWanIe POZa lODÓWKĄ BeZ 
ChłODZenIa maksymalna temperatura przechowywania +25°C
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, 
jasnobrązowy
(531) 29 .01 .15, 01 .15 .17, 05 .01 .03, 10 .03 .11, 10 .03 .15, 13 .03 .07, 
27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 
27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 24 .17 .01, 24 .17 .04, 24 .17 .05, 24 .17 .06, 
24 .17 .07, 17 .05 .19, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 
26 .11 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 
26 .04 .09, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .04 .13, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 
26 .04 .18, 26 .04 .22, 25 .01 .19
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z  mięsa, Wyroby na  bazie 
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw, 
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, Przekąski 
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 349701 (220) 2021 06 24 (210) 530699
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW Wygodne w drogę! PaRÓWKI Z sZynKI 93% MIĘsa 
DOsKOnałe na WyCIeCZKĘ gRIlla PIKnIK sPeCJalna OBRÓBKa 
TeRMICZna UMOŻlIWIa PRZeChOWyWanIe POZa lODÓWKĄ BeZ 
ChłODZenIa maksymalna temperatura przechowywania +25°C
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(540) 

(591) ciemnoczerwony, czerwony, zielony, biały, brązowy, 
jasnobrązowy
(531) 01 .15 .17, 05 .01 .03, 10 .03 .11, 10 .03 .15, 13 .03 .07, 17 .05 .19, 24 .17 .01, 
24 .17 .04, 24 .17 .05, 24 .17 .06, 24 .17 .07, 25 .01 .19, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 
26 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .04 .13, 
26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .09, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z  mięsa, Wyroby na  bazie 
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw, 
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, Przekąski 
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 349702 (220) 2021 06 24 (210) 530701
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 09
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW Wygodne w  drogę! ŚlĄsKa DOsKOnałe na 
WyCIeCZKĘ gRIlla PIKnIK sPeCJalna OBRÓBKa TeRMICZna 
UMOŻlIWIa PRZeChOWyWanIe POZa lODÓWKĄ BeZ 
ChłODZenIa maksymalna temperatura przechowywania +25°C
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czerwony, zielony, biały, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .14, 01 .15 .17, 05 .01 .03, 10 .03 .11, 10 .03 .15, 13 .03 .07, 17 .05 .19, 
24 .17 .01, 24 .17 .04, 24 .17 .05, 24 .17 .06, 24 .17 .07, 25 .01 .19, 26 .01 .01, 
26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 26 .04 .10, 
26 .04 .12, 26 .04 .13, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 
27 .07 .01, 27 .07 .11
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z  mięsa, Wyroby na  bazie 
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw, 
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, Przekąski 
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 349703 (220) 2021 06 30 (210) 530967
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Brabank
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349704 (220) 2021 06 30 (210) 530968
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Brabank apartamenty
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349705 (220) 2021 06 30 (210) 530970
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRaBanK aPaRTaMenTy
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 06 .07 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
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gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349706 (220) 2021 06 30 (210) 530971
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Botanica Jelitkowo
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349707 (220) 2021 06 30 (210) 530972
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Botanica JelITKOWO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349708 (220) 2021 06 30 (210) 530973
(151) 2021 11 24 (441) 2021 08 09
(732) InVesT KOMFORT sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) nowe Kolibki
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo, obrót i  doradztwo w  sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, 
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w  spra-
wach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprze-
dażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich  części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie te-
renów pod budowę, Usługi instalacyjne w  zakresie wykonawstwa 
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i  wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, 
Usługi remontowe w  dziedzinie budownictwa, Konserwacja i  na-
prawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego .

(111) 349709 (220) 2021 07 05 (210) 531168
(151) 2021 11 29 (441) 2021 08 02
(732) CUMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Złotniki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) cumed
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne l weterynaryjne, 41 
nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem .

(111) 349710 (220) 2021 07 07 (210) 531271
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) CeCeRT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ce Cert .
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .01
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opi-
nii publicznej, 42 Badania naukowe .

(111) 349711 (220) 2021 07 13 (210) 531523
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) KĘDZIeRsKa gaBRIela TURlU TUTU, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turlu Tutu
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
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Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: spinki do włosów, spinki [wsuwki] 
do włosów, wsuwki [spinki do włosów], spinki [klamerki] do włosów, 
spinki zatrzaskowe [akcesoria do  włosów], spinki-szczęki [akcesoria 
do  włosów], chusty do  włosów, dekoracyjne akcesoria do  włosów, 
elastyczne opaski do  włosów, elastyczne wstążki do  włosów, elek-
tryczne wałki do włosów, frotki do włosów, gumka do związywania 
włosów, gumki do  kucyków, gumki do  kucyków i  wstążki do  wło-
sów, gumki do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, ko-
kardy papierowe [ozdoby do  włosów], koraliki inne niż do  robienia 
biżuterii, koraliki, inne niż do  wyrobu biżuterii, papiloty, papiloty 
spiralne do włosów, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawija-
nia włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby 
do włosów w formie grzebieni, spinki do kręcenia włosów, sprężynki 
[akcesoria do włosów], sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], 
szpilki do  kręcenia włosów, szpilki do  ozdabiania włosów, szpilki 
do układania włosów, szpilki do włosów, szpilki i wsuwki do włosów, 
wałki do włosów, wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], wstąż-
ki do  włosów, wsuwki do  kręcenia włosów, wsuwki do  układania 
włosów w fale, wsuwki do włosów, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [na-
krycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe 
nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki 
[odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki 
[odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], 
opaski na  głowę [odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież 
skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież], 
odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, 
odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], 
dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, ze-
stawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dobie 
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptu-
ry [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież 
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety 
odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, su-
kienki skórzane, sukienki druhen, cheongsams (chińskie sukienki), 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uro-
czystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzien-
ne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane 
koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule 
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, ko-
szule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule 
niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, 
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, 
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy 
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, 
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy 
do  spodni pod stopy, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze  stret-
chu, kostiumy ze  spódnicą, spodniumy [kostiumy ze  spodniami dla 
kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i  kamizelki, garnitury typu zoot suit [z  workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, 
żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry ma-
rynarskie, swetry bez rękawów, swetry z  półgolfem, swetry z  okrą-
głym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płasz-
cze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płasz-
cze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie 
płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z ma-
teriału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki 
dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki pucho-
we, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, 
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki 
bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, krótkie luźne 
kurtki do  pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurt-
ki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], 
chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, 

czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez 
daszków, czapki z  daszkiem, czapki ze  sztucznego filtra, kapelusze, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne 
kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmiro-
we szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale 
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół 
szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce 
[odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, obuwie robocze, obuwie piłkarskie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy dla dzie-
ci, pajacyki dla dzieci [odzież], letnie ubranka dla dzieci, odzież dla 
małych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla nie-
mowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci  .

(111) 349712 (220) 2021 07 20 (210) 531825
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) I-COlleCT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i-Collect
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 analizy kosztów, Badania w  dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Działalność gospodarcza (doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (doradztwo 
w  zakresie zarządzania-), Działalność gospodarcza (specjalistyczne 
doradztwo w zakresie-), Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w  zarządzaniu, Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo 
w  zakresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi dorad-
cze w-), 36 analizy finansowe, Finansowe (doradztwo-), Finansowe 
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Firmy windykacyjne, Fun-
dusze inwestycyjne wzajemne, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Transakcje finansowe, 
Zarządzanie finansami .

(111) 349713 (220) 2021 07 17 (210) 531651
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) BlasTeR lIghT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POla
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektronicz-
ne, Karty do gry, Kości do gry, Domino .

(111) 349714 (220) 2021 07 26 (210) 531936
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) BaRanOWsKI CeZaRy, Bolszewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domki California
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(540) 

(591) niebieski, biały, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i  turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pokoi 
jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem domów letnisko-
wych, Wynajem zakwaterowania na  urlop, Wynajem zakwaterowa-
nie tymczasowego w  domach i  mieszkaniach wakacyjnych, Usługi 
hotelowe .

(111) 349715 (220) 2021 07 26 (210) 531974
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 23
(732) KOZeRsKa KaRIna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sBV sTRaTegIC BRanD VenTURes
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, nagrania audio, 
wideo, multimedialne, Pliki zapisane z danymi, 35 Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe i  promo-
cyjne, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym 
w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe w zakre-
sie marketingu strategicznego, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Konsultacje w  zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, Wsparcie w  dziedzinie komercjalizacji produk-
tów, Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, 
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwo-
ju marki, Kampanie marketingowe, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych/promocyjnych, Produkcja/opracowywanie materia-
łów reklamowych/promocyjnych, Opracowywanie/publikacje mate-
riałów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Przetwarzanie 
tekstu, Zarządzanie plikami danych, 41 nauczanie i szkolenia, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, szkolenia edukacyjne, szkolenie perso-
nelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, 
szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządza-
nia, Usługi konsultacyjne związane ze  szkoleniami pracowników, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów szkoleniowych, Doradz-
two zawodowe i coaching .

(111) 349716 (220) 2021 07 02 (210) 531058
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) gO & ManageMenT gMBh sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go&hydrogen
(540) 

(591) czerwony, szary, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Outsourcing-doradztwo biznesowe, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie budowy obiektów do wytwarzania 
wodoru, Usługi pośrednictwa w handlu i dostawach wodoru, 37 Bu-
dowa obiektów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wodoru, 
Usługi mobilnych i stacjonarnych stacji tankowania wodoru, Budowa 

obiektów do wytwarzania wodoru-ekspertyzy, opracowania, zesta-
wienia, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii przetwarzania 
wodoru, w  tym ekspertyzy, opracowania, zestawienia, Doradztwo 
dotyczące wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
w zakresie wytwarzania wodoru i wyboru odpowiedniej technologii 
w tym ekspertyzy, opracowania, zestawienia .

(111) 349717 (220) 2021 07 28 (210) 532070
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) OlsZaR TOMasZ, skoczów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sylMaR OKnO
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Bramy metalowe, Ościeżnice metalo-
we, Metalowe okna, Żaluzje metalowe [przeznaczone na zewnętrz], 
17 artykuły i  materiały termoizolacyjne, 19 Bramy niemetalowe, 
Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, ele-
menty szklane do  okien, szyby okienne, Ramy okienne z  tworzyw 
sztucznych, Okna szklane, Okna niemetalowe, Rolety [zewnętrzne] 
z  tworzyw sztucznych, 37 Instalowanie okien, Montaż drzwi, Mon-
taż bram, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i rolet, Montaż żaluzji i rolet .

(111) 349718 (220) 2021 07 28 (210) 532076
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) PaZDUR łUKasZ, Myślenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lÓDMIła
(510), (511) 16 Opakowania na żywność, 30 Kostki lodu .

(111) 349719 (220) 2021 07 30 (210) 532202
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) gFl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Zdunowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gFl glOBal FOOD lOgIsTICs
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 01 .15 .15, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Transport lądowy, Transport po-
wietrzny, Transport wodny, Transport drogowy, Transport towarów, 
Organizowanie transportu towarów, skomputeryzowane usługi in-
formacyjne w zakresie transportu, Usługi kurierskie w zakresie trans-
portowania ładunków, Usługi spedycji, Magazynowanie, Pakowanie, 
Transport żywności, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywno-
ści, Wynajem pojazdów transportowych .

(111) 349720 (220) 2021 09 09 (210) 533712
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) TasZneR aDaM CheMaT, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemat



48 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 14/2022

(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .25, 26 .05 .01, 26 .05 .10
(510), (511) 1 Odczynniki maskujące, Odczynniki glioksalu, Odczyn-
niki do badań medycznych, Odczynniki do celów badawczych, Od-
czynniki do celów przemysłowych, Odczynniki do użytku naukowe-
go, Odczynniki do  celów naukowych, Odczynniki do  wytrawiania 
metali, Odczynniki maskujące z aktywatorami, Odczynniki do anali-
zy chemicznej, Odczynniki do  badań naukowych, Odczynniki che-
miczne do  celów niemedycznych, Odczynniki używane do  badań 
środowiskowych, Odczynniki laboratoryjne do  użytku naukowego, 
Odczynniki diagnostyczne do  celów naukowych, Odczynniki che-
miczne do odkażania gazów, Odczynniki chemiczne do oczyszczania 
gazów, Chemiczne odczynniki diagnostyczne do celów przemysło-
wych, Odczynniki z  przeciwciałami do  celów naukowych, Odczyn-
niki do  użytku w  badaniach geofizycznych, Odczynniki do  badań 
do  użytku przemysłowego, Odczynniki do  wytrawiania do  użytku 
w produkcji, Odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji pół-
przewodników, 9 aparatura i przyrządy dla chemii, Fiolki do celów 
naukowych, Fiolki do celów laboratoryjnych, Filtry laboratoryjne, Ka-
setki z przyborami do przeprowadzania sekcji do celów naukowych 
lub badawczych, Kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego, 
Kolumny chromatograficzne do  celów laboratoryjnych, Kolumny 
separacyjne do  celów naukowych, Komory laminarne do  użytku 
laboratoryjnego, Końcówki pipet do użytku laboratoryjnego, labo-
ratoryjne urządzenia optyczne, lasery do celów naukowych, Meble 
laboratoryjne [specjalnie dostosowane], Membrany ultrafiltracyjne 
do  aparatury laboratoryjnej, Modele do  eksperymentów nauko-
wych w  laboratoriach, naczynia inkubacyjne do  celów naukowych 
lub laboratoryjnych, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
Oscyloskopy laboratoryjne, Piece do  doświadczeń laboratoryjnych, 
Piece do suszenia do użytku laboratoryjnego, Pipety do celów nauko-
wych, Pryzmaty do celów naukowych, Przyrządy chromatograficzne 
do użytku naukowego lub laboratoryjnego, Przyrządy do diagnozy 
[do celów naukowych], Rurki szklane do celów naukowych, Ultradź-
więkowe urządzenia diagnostyczne do celów laboratoryjnych, Urzą-
dzenia do nauczania, Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urzą-
dzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia i przyrządy do nauczania, 
Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy nauko-
we, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi .

(111) 349721 (220) 2021 09 09 (210) 533714
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ChUDZIŃsKa eDyTa, leszno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my beauty
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 44 Usługi 
kosmetyczne, Usługi fryzjerskie .

(111) 349722 (220) 2021 08 23 (210) 533030
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PaCZeŚ RaFał KIng OF enTeRTaInMenT, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) J . BIeDe
(510), (511) 9 etui na  urządzenia do  magazynowania danych, etui 
na urządzenia do przechowywania muzyki, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na smartfony, etui do tabletów, etui na tele-
fony komórkowe, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne 

artykuły służące do przenoszenia, etui na wizytówki, etui na klucze, 
etui na  krawaty, etui na  prawo jazdy, etui na  karty kredytowe, etui 
z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty, 21 Kubki, naczynia, Za-
stawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy .

(111) 349723 (220) 2021 09 01 (210) 533438
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ChMIel KaROl DelTa, Żory (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysta Woda Śląsk Producent wody demineralizowanej
(540) 

(591) zielony, biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .15 .15, 26 .13 .25
(510), (511) 1 Woda dejonizowana, Woda demineralizowana, 
nie do celów medycznych, Woda destylowana, Woda do akumulato-
rów, Woda [Preparaty do uzdatniania-], Woda [Preparaty do zmięk-
czania-], Oczyszczona woda do celów przemysłowych, 40 Uzdatnia-
nie wody, Uzdatnianie powietrza, Uzdatnianie wody [oczyszczanie 
wody], Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody .

(111) 349724 (220) 2021 09 08 (210) 533696
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BOsTaR-sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
słupsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChIllZ
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .24
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i  dziecięca, nakrycia 
głowy, 28 Deskorolki, sprzęt sportowy .

(111) 349725 (220) 2021 09 08 (210) 533697
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PIeKaRCZyK aRTUR, Klonów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) apgo
(510), (511) 9 ładowarki baterii do  użytku z  telefonami, ładowarki 
do baterii do laptopów, ładowarki do smartfonów, ładowarki do te-
lefonów komórkowych, ładowarki do  telefonów komórkowych, 
do  użytku w  pojazdach, Zasilacze do  smartfonów, Ochraniacze 
na  ekran do  smartfonów ze  szkła hartowanego, etui na  smartfony, 
Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów komputerowych, Paski do telefonów komór-
kowych, Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nad-
garstki do użytku z komputerem, Pokrowce do tabletów, Pokrowce 
z  klapką do  tabletów, Pokrowce na  laptopy, Pokrowce na  smart-
fony, skórzane pokrowce na  smartfony, Wodoodporne pokrowce 
na smartfony, Torby do noszenia komputerów, ładowarki UsB, etui 
typu Flip Cover do  smartfonów, Futerały na  tablety, Pamięci UsB 
z  mikrozłączami UsB kompatybilnymi z  telefonami komórkowymi, 
Kable UsB, Zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, Ba-
terie do telefonów komórkowych, Baterie dodatkowe do telefonów 
komórkowych, Klawiatury do smartfonów, Wyświetlacze do smartfo-
nów, słuchawki do smartfonów, słuchawki douszne do smartfonów, 
Zestawy słuchawkowe do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słu-
chawkowe do smartfonów, smartbandy .
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(111) 349726 (220) 2021 09 08 (210) 533698
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) leWIaTan hOlDIng sPÓłKa aKCyJna, Włocławek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lewiatan Biznes Cały biznes w jednym miejscu
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, Platformy 
edytowania zespołowego w  czasie rzeczywistym [RTCe] [oprogra-
mowanie], Platformy oprogramowania do  zarządzania współpra-
cą, Platformy oprogramowania do  współpracy [oprogramowanie], 
Oprogramowanie do komunikacji pomiędzy użytkownikami, aplika-
cje mobilne do komunikacji pomiędzy użytkownikami, Oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach 
sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania ko-
munikacji, 42 Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, Opro-
gramowanie komputerowe jako usługa [saas], Oprogramowanie 
użytkowe jako usługa [saas], Oprogramowanie w zakresie obsługi-
wania sklepów jako usługa [saas], Oprogramowanie do wspierania 
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa [saas], Opro-
gramowanie do dokonywania zakupów jako usługa [saas], Oprogra-
mowanie do  zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa 
[saas], Platforma jako usługa [Paas], Platforma jako usługa [Paas] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, tre-
ści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości .

(111) 349727 (220) 2021 09 08 (210) 533699
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) leWIaTan hOlDIng sPÓłKa aKCyJna, Włocławek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mój l leWIaTan
(540) 

(591) żółty, niebieski, biały, jasnobrązowe
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 19 .01 .12, 08 .03 .01, 08 .07 .17, 
05 .09 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14, 02 .09 .14
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, Oprogra-
mowanie do  zarządzania programami lojalnościowymi, aplikacje 
mobilne do zarządzania programami lojalnościowymi, Oprogramo-
wanie do dokonywania zakupów, Publikacje elektroniczne, Broszu-
ry foldery i ulotki, w formie elektronicznej, Broszury, foldery i ulotki 
z  zakresu promocji programów lojalnościowych, w  formie elektro-
nicznej, gazetki promocyjne w  formie elektronicznej, Kodowane 
karty lojalnościowe, 16 Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, Fol-
dery, Broszury, foldery i ulotki, Broszury, foldery i ulotki z zakresu pro-
mocji programów lojalnościowych, gazetki promocyjne, Papierowe 
karty lojalnościowe, 35 Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na  temat towarów i  usług, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Kampanie marke-
tingowe, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Promowanie sprzedaży 

za  pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, Promowanie 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Ob-
sługa programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i  motywacyjnymi, Usługi w  zakresie programów 
lojalnościowych, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościo-
wych, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi 
znaczki handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalności 
klientów i  programami motywacyjnymi, Doradztwo organizacyjne 
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, administrowa-
nie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, 
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i  za-
rządzanie nimi, Organizowanie, prowadzenie i  nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, Organizowanie i zarządzanie pro-
gramami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i pro-
gramami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych, 36 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Wydawanie kart do płat-
ności elektronicznych w związku z programami bonusowymi i pro-
gramami nagród, Wydawanie bonów, emisja bonów wartościowych 
jako nagroda za lojalność klienta, Wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi .

(111) 349728 (220) 2021 09 09 (210) 533711
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PTM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
sucha Beskidzka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolce far niente
(540) 

(531) 02 .03 .17, 02 .03 .23, 27 .05 .01, 26 .11 .05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: materace, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materace .

(111) 349729 (220) 2021 09 10 (210) 533801
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) MITOTeRaPIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MITOTeRaPIa
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety składające się 
z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
suplementy diety składające się z  witamin, suplementy diety skła-
dające się z  aminokwasów, suplementy diety z  kwasem foliowym, 
suplementy diety ze  sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierają-
ce enzymy, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy 
diety zawierające drożdże, Mineralne suplementy odżywcze, Odżyw-
cze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniają-
ce suplementy diety, suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna-), 
Terapia ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia 
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjoterapia 
[fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, Zapewnianie laseroterapii w  leczeniu schorzeń, Muzykoterapia 
do celów fizycznych, psychologicznych i poznawczych .
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(111) 349730 (220) 2021 09 10 (210) 533802
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) MITOTeRaPIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MitoDieta
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety składające się 
z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
suplementy diety składające się z  witamin, suplementy diety skła-
dające się z  aminokwasów, suplementy diety z  kwasem foliowym, 
suplementy diety ze  sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierają-
ce enzymy, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy 
diety zawierające drożdże, Mineralne suplementy odżywcze, Odżyw-
cze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniają-
ce suplementy diety, suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna-), 
Terapia ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia 
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjoterapia 
[fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, Zapewnianie laseroterapii w  leczeniu schorzeń, Muzykoterapia 
do celów fizycznych, psychologicznych i poznawczych .

(111) 349731 (220) 2021 09 13 (210) 533830
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) gRaBaRKIeWICZ PaWeł sTRaTegOR WIelKOPOlsKIe 
CenTRUM eKsPeRTyZ FInansOWyCh, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sTRaTegOR
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące zbywania 
firm, Doradztwo w  zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie za-
rządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzy-
kiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w  odniesieniu 
do  przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w  zakresie zarzą-
dzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego, w  tym przez Internet, Doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo zawodowe (inne 
niż związane z  edukacją i  szkoleniami), Doradztwo związane z  roz-
wojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Dzia-
łalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i  zarządza-
nia-), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania-), 
Działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w  zakresie-), 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc i  doradztwo w  zakre-
sie organizacji działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Wspar-
cie i  doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
i jej organizacji, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo 
w  zakresie-), Zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności go-
spodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 

zakresie, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi w  zakre-
sie wyceny marki, Badania dla celów działalności gospodarczej, Ba-
dania w  dziedzinie działalności gospodarczej, Badania projektów 
dotyczących działalności gospodarczej, analizy kosztów, analizy 
kosztów i korzyści, Badania i analizy rynkowe, Usługi analizy i infor-
macji biznesowej oraz badania rynkowe, analiza w zakresie marke-
tingu, analiza trendów marketingowych, Badania rynku i  badania 
marketingowe, Badania w  dziedzinie strategii marketingowych, 
analizy w  zakresie marketingu, Marketing bezpośredni, Kampanie 
marketingowe, Opracowywanie i  wdrażanie strategii marketingo-
wych na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, Planowanie strategii marketingowych, Usługi doradcze 
w zakresie marketingu, Badania i pozyskiwanie informacji o działal-
ności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, Prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy 
ekonomiczne, Wycena firm, 36 Doradztwo dotyczące inwestycji ka-
pitałowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące 
rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo 
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe 
w  zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe związane 
z  pożyczkami, Doradztwo i  analiza finansowa, Doradztwo inwesty-
cyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo w  zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w  za-
kresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, Doradztwo w  zakresie inwestowania funduszy, Finan-
sowe (Doradztwo-), niezależne doradztwo w  zakresie planowania 
finansowego, Usługi w  zakresie wyceny własności intelektualnej, 
Usługi w  zakresie wyceny finansowej, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i oszacowanie wartości 
majątku, Wycena majątku, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Doradztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo 
w  zakresie szkoleń, Doradztwo w  zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Do-
radztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Do-
radztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching, 42 
Doradztwo projektowe, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie 
badań naukowych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, 45 Doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej, Doradztwo dotyczące ochrony własności 
intelektualnej, Doradztwo w  kwestiach praw własności przemysło-
wej, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną 
i prawami autorskimi .

(111) 349732 (220) 2021 08 24 (210) 533066
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) gOglOBal24 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
nowa Wieś Wrocławska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glOBal24
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .07 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Usługi kurierskie, lotnicze usługi kurierskie, Usługi ku-
rierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie w zakresie dostarcza-
nia paczek, Usługi kurierskie w  zakresie dostarczania wiadomości, 
Usługi kurierskie w  zakresie dostarczania pakunków, Usługi kurier-
skie w  zakresie transportowania ładunków, Usługi kurierskie w  za-
kresie dostarczania listów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
towarów, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Transport i skła-
dowanie towarów, Transport drogą kurierską, Magazynowanie, Ma-
gazynowanie towarów, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie 
paczek, Magazynowanie i  składowanie, Magazynowanie ładunku 
przed transportem, Usługi związane z  magazynowaniem towarów, 
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Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem .

(111) 349733 (220) 2021 07 06 (210) 531186
(151) 2022 01 19 (441) 2021 10 04
(732) FUnDaCJa FIRMa Dla KaŻDegO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMa Dla KaŻDegO
(540) 

(591) niebieski, różowy, fioletowy
(531) 26 .03 .03, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i  marketingowe, Usługi aukcyjne, abonowanie dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie prenume-
ratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie sprzedażą, agencje 
eksportowe i  importowe, agencje importowe i  eksportowe, agen-
cje importu-eksportu towarów, analiza cen, Doradztwo w  zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji 
porównawczych w  zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie 
informacji za  pośrednictwem internetu na  temat sprzedaży samo-
chodów, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i  kupowania 
tych usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubez-
pieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porówny-
wania i kupowania tych usług, gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych .

(111) 349734 (220) 2021 04 26 (210) 528089
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) gReenPOInT sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy face
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy, żółty, ciemnoróżowy, błękitny
(531) 26 .01 .06, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Usługi w  zakresie informacji 
handlowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe .

(111) 349735 (220) 2021 07 06 (210) 531156
(151) 2022 01 19 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXl saUCe sOs

(540) 

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, brązowy, jasnobrązowy, 
beżowy, fioletowy, biały
(531) 05 .03 .22, 05 .09 .15, 08 .05 .01, 08 .05 .10, 08 .01 .06, 24 .09 .02, 
24 .09 .07, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 349736 (220) 2021 07 06 (210) 531155
(151) 2022 01 19 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXl saUCe sOs
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, zielony, czarny, brązowy, 
beżowy, żółty, biały
(531) 05 .09 .17, 05 .09 .15, 05 .09 .22, 08 .05 .01, 08 .05 .10, 19 .07 .01, 
24 .09 .02, 24 .09 .07, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .
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(111) 349737 (220) 2021 07 06 (210) 531153
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReeT sOs DO naCIsKaJ I sMaKUJ W PRaCy I W sZKOle
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, czarny, żółty, niebieski, 
biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 08 .01 .06, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 26 .01 .02, 
26 .01 .03, 19 .03 .01, 19 .03 .21, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 349738 (220) 2021 07 06 (210) 531148
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOs JaKOŚĆ PReMIUM
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, różowy, brązowy, beżowy, 
fioletowy, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 24 .09 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 
26 .04 .18, 05 .09 .06, 05 .09 .17, 05 .09 .22, 08 .01 .25
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 349739 (220) 2021 08 31 (210) 533385
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) J&B sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Cekanowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ponzio aluminium
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 6 Materiały i konstrukcje metalowe, budowlane materiały 
i konstrukcje metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowla-
ne, barierki ochronne, konstrukcje metalowe do  basenów kąpielo-
wych, blacha, bramy metalowe, metalowe daszki dla budownictwa, 
metalowe elementy do drzwi: futryny, klamki, kołatki, ograniczniki, 
okucia, osprzęt, płyty, prowadnice, rolki, prowadnice do rolek, zamki, 
zasuwy, zawiasy, zatrzaski drzwiowe, drzwi metalowe, nieelektrycz-
ne zamknięcia do drzwi, futryny, klamki, gałki i uchwyty, klucze, na-
rożniki metalowe dla budownictwa, nity metalowe, metalowe ogra-
niczniki do okien, osprzęt do okien, zawiasy, ramy i okucia okienne, 
rolki i prowadnice do rolek do okien przesuwanych, lufciki i okienka 
metalowe, okna metalowe, rygle do  zasuw okiennych, okiennice 
metalowe, okucia dla budownictwa, metalowe kabiny do  malowa-
nia przy pomocy rozpylacza, okładziny metalowe dla budownictwa, 
metalowe pokrycia ścian dla budownictwa, metalowe ścianki szczel-
ne, progi metalowe, przegrody metalowe, rury i  rurki metalowe, 
śruby metalowe, nieelektryczne zamki metalowe, zamki zasuwowe, 
zamknięcia, zawiasy, żaluzje metalowe, 17 Materiały do klinowania 
z gumy lub tworzyw sztucznych, podkładki z kauczuku lub tworzyw 
sztucznych, taśmy przylepne i/lub samoprzylepne inne niż do celów 
medycznych, papierniczych lub do  użytku domowego, sznury gu-
mowe, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały termoizola-
cyjne, materiały na  uszczelnienia okien i  drzwi, uszczelki, uszczelki 
z kauczuku lub z włókna wulkanizowanego, uszczelnienia zapobie-
gające przeciekom wody, uszczelki do  okładzin, złączki, 40 Usługi 
w zakresie obróbki metali oraz powlekania metali .

(111) 349740 (220) 2021 08 26 (210) 533161
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) VMP gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Momenti Per Me
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i  nocna, Piżamy, spodnie 
do piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Piżamy 
[tylko z  trykotu], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, Dzianina [odzież], Kombinezony, Kombinezony damskie 
jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombine-
zony [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety spor-
towe, Koszule, Koszule codzienne, Koszule nocne, Koszule z długimi 
rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z gol-
fem, Koszule z  krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki z  krótkim rękawem, Koszulki z  nadrukami, Krót-
kie spodnie, legginsy ciążowe, Odzież codzienna, legginsy, Odzież 
damska, Odzież dziana, Odzież męska, Odzież sportowa, Płaszcze ką-
pielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, spodenki, spodnie, Koszule 
do spania .

(111) 349741 (220) 2021 08 25 (210) 533138
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) PlICneR BOgDan IVeRTII POlsKa, Rusko (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kelag
(510), (511) 6 Pergole ogrodowe metalowe, samozamykacze 
do drzwi wykonane z metalu, 11 Rolki do kabin prysznicowych .



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 53

(111) 349742 (220) 2021 08 24 (210) 533067
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) RÓŻanOWsKI TOMasZ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻana PIeKaRnIa CUKIeRnIa KaWIaRnIa
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 05 .07 .02, 02 .09 .01, 05 .05 .01, 05 .05 .20, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 43 
Kawiarnia, Usługi kawiarni, serwowanie jedzenia i napojów, Przygo-
towywanie posiłków i napojów .

(111) 349743 (220) 2021 09 02 (210) 533491
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BUCZeK ROBeRT, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Konstel
(510), (511) 40 Obróbka metali .

(111) 349744 (220) 2021 09 02 (210) 533489
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PeROŃ RaFał, sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sPeeDZOne
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Inter-
net oraz sklepów detalicznych i hurtowych części i akcesoriów do po-
jazdów, czapek sportowych, odzieży, koszulek, czapek bejsbolówek, 
opasek przeciwpotnych na  głowę, nakryć głowy, artykułów odzieżo-
wych w  stylu sportowym, obuwia, gadżetów reklamowych, brelocz-
ków, kosmetyków, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o  produktach za  pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi 
pośrednictwa i  doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży pro-
duktów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Rekla-
ma, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i  promocyjne, Wynajem 
przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, handlowe usługi doradcze doty-
czące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, 41 Usługi rezerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w  Internecie, Multimedialne wydania magazynów, Mul-
timedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych 
online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
kalendarzy imprez, Publikacja recenzji online w  dziedzinie rozrywki, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie, 
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 

Publikowanie ulotek, Publikowanie plakatów, sprawozdania wiadomo-
ści, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie biuletynów 
online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma on-
line obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
on-line, Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, Usłu-
gi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi 
publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i  rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze, Wydawanie audiobo-
oków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie prospektów, 
Wydawanie przewodników turystycznych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnia-
nie recenzji użytkowników w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo 
i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie 
przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, administrowanie [organi-
zacja] teleturniejami, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
nych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w posta-
ci nagranej muzyki, escape room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, 
Impresariat artystyczny, Informacja o  imprezach rozrywkowych, In-
formacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizowanie fanklubów, Organizowanie imprez muzycznych, Orga-
nizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Prezen-
tacja filmów, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja 
przedstawień, Produkcja przedstawień muzycznych, hazard, Organizo-
wanie spotkań miłośników pojazdów mechanicznych, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja tur-
niejów sportowych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Organizacja zawodów dotyczą-
cych pojazdów mechanicznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Or-
ganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dotyczących pojazdów 
mechanicznych, Organizowanie konkursów, Organizowanie i  prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Prowadzenie blogu on-line .

(111) 349745 (220) 2021 09 01 (210) 533430
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) neWMOR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newmor
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 1 Kleje do  dywanów, Kleje do  kładzenia powłok ścien-
nych, Kleje do  okładzin ściennych, Kleje do  pokryć podłogowych, 
Kleje do tapetowania, Tapetowanie (Kleje do-), Środki gruntujące do: 
wykładzin, paneli i tapet, do malowania i tapetowania, 19 niemeta-
lowe panele podłogowe, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe 
panele sufitowe, Okładzinowe panele ścienne (niemetalowe-), Pa-
nele akustyczne niemetalowe, sufity podwieszane (niemetalowe-), 
Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe, 
listwy przypodłogowe niemetalowe, Materiały okładzinowe (nie-
metalowe-), listwy niemetalowe, 27 Wykładzina dywanowa, Ma-
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teriały do  pokrywania podłóg i  sztuczne materiały do  pokrywania 
gruntu, Pokrycia ścian i  sufitów, Winylowe pokrycia ścian, Dywany, 
Podkłady pod dywany, Wykładziny podłogowe [dywany], Pokrycia 
podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Pokrycia podłogowe 
o  właściwościach izolacyjnych, Winylowe wykładziny podłogowe, 
Pokrycia ścienne, Tapeta, Tapeta tekstylna, Tapeta z  efektami wi-
zualnymi 3D, Tapeta z  pokryciem tekstylnym, Tapety winylowe, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pokryciami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokryciami naściennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pokryciami naściennymi, 
Usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego i hurtowego z: 
tapetami, panelami, wykładzinami i materiałami budowlanymi nie-
metalowymi oraz klejami i  środkami gruntującymi do  wykładzin, 
paneli, tapet, Prowadzenie przedstawicielstwa firm zagranicznych, 
Pośrednictwo handlowe polegające na  kojarzeniu kontrahentów, 
Prowadzenie agencji informacji handlowej, 37 Malowanie, Montaż 
podłóg drewnianych, Usługi malarskie, Układanie pokryć podłogo-
wych, Usługi budowlane, Montaż ścianek działowych, akustycznych 
ścian przesuwnych, drzwi wewnętrznych oraz sufitów podwiesza-
nych, Montaż wykładzin i paneli podłogowych .

(111) 349746 (220) 2021 09 08 (210) 533675
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) MleKO PaWeł PM-DeVelOPMenT, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PM development
(540) 

(591) czerwony, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .04 .18
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych .

(111) 349747 (220) 2021 09 15 (210) 533959
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) FOOD FOR naTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FesTIWal PasIBRZUCha
(510), (511) 16 afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, Chorągiewki 
papierowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier tłusz-
czoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe chusteczki higieniczne, 
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, 
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod 
szklanki, Plakaty z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki 
pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki 
pod szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Materiały drukowa-
ne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, plakaty, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bile-
ty wstępu, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], 
Dekoracje z  papieru [flagi], Drukowane bilety wstępu na  imprezy, 
Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Fotografie [wydrukowane], Drukowane bilety, Drukowane papie-
rowe tablice reklamowe, Jadłospisy, Karty menu, Programy imprez, 
Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Bandany, Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki i czapeczki sportowe, Daszki przeciwsłoneczne, 
apaszki, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy spor-
towe, Bluzy z  kapturem, Dzianina [odzież], Koszule, Koszule z  dzia-
niny, Koszulki polo, Koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, Kurtki 
wierzchnie, Wiatrówki, 32 aromatyzowane napoje gazowane, soki, 
Wody, aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na  bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawarto-
ści słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezal-
koholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Mrożone 
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na  bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na  bazie miodu, napoje bezalkoholowe o  smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje 
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, niegazowane 

napoje bezalkoholowe, Woda, Drinki na  bazie piwa, Indyjskie piwa 
jasne ale (IPa), napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alko-
holu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, 
napoje orzeźwiające, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni re-
klamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Kampanie 
marketingowe, Marketing bezpośredni, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do  celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, Produkcja reklam, Promocja [reklama] koncer-
tów, Publikacja treści reklamowych, Reklama i  marketing, Reklama 
zewnętrzna, Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i  tematyczne, zoo 
i  muzea, Imprezy kulturalne, Organizacja i  prezentacja widowisk, 
Organizacja i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organiza-
cja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizowanie 
festiwali, Organizowanie festiwali w  celach rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w  celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, Organizowanie gier z udziałem publiczności, 
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej .

(111) 349748 (220) 2021 09 15 (210) 533957
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) FOOD FOR naTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PasIFesTIWal
(510), (511) 16 afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, Chorągiewki 
papierowe, Ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, Papier tłusz-
czoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe chusteczki higieniczne, 
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, 
Papierowe podstawki pod kufle do  piwa, Papierowe podstawki pod 
szklanki, Plakaty z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki 
pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z  tektury, Podstawki 
pod szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, Banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bilety wstę-
pu, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Dekora-
cje z papieru [flagi], Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane 
foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Fotografie [wy-
drukowane], Drukowane bilety, Drukowane papierowe tablice rekla-
mowe, Jadłospisy, Karty menu, Programy imprez, Ulotki, Ulotki rekla-
mowe, 25 Bandany, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki 
i czapeczki sportowe, Daszki przeciwsłoneczne, apaszki, Bezrękawni-
ki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, 
Dzianina [odzież], Koszule, Koszule z dzianiny, Koszulki polo, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki wierzchnie, Wiatrówki, 32 aro-
matyzowane napoje gazowane, soki, Wody, aperitify bezalkoholo-
we, Bezalkoholowe gazowane napoje na  bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku me-
dycznego], Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Cydr 
bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], Mrożone napoje gazowane, napoje bezalkoholo-
we na  bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na  bazie miodu, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda, Drinki na bazie 
piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPa), napoje na bazie piwa, Piwa o ma-
łej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne, 
Piwo pszeniczne, napoje orzeźwiające, 35 Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  me-
diów, Kampanie marketingowe, Marketing bezpośredni, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing 
internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyj-
nych, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów marketingowych, 
Produkcja nagrań wideo w  celach reklamowych, Produkcja nagrań 
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wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Promocja [rekla-
ma] koncertów, Publikacja treści reklamowych, Reklama i marketing, 
Reklama zewnętrzna, Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, 
zoo i muzea, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultu-
ralnych i  artystycznych, Organizacja widowisk, Organizowanie festi-
wali, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kul-
turalnych, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowa-
nie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konkursów, Organizowa-
nie rozrywki wizualnej i muzycznej .

(111) 349749 (220) 2021 09 15 (210) 533953
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) KOneKT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) specjaliści od melanżu
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Metalowe materiały budowlane, 
Balustrady metalowe do ogrodzeń, Metalowe łączniki do ogrodzeń, 
Metalowe słupy ogrodzeniowe, Metalowe panele ogrodzeniowe, 19 
Ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Be-
tonowe materiały budowlane, słupy betonowe, Bloczki betonowe .

(111) 349750 (220) 2021 09 15 (210) 533940
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) IRBIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRBIs
(540) 

(531) 25 .01 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [bi-
żuteria], Pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, amulety będące 
biżuterią, amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżute-
ria] do  użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachet-
nych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria dam-
ska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, 
Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria ema-
liowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachet-
nymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, 
Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżu-
teria z  tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z  hodowlanych pe-
reł, Biżuteria wykonana z  kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana 
z  kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z  metali nieszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali 
szlachetnych, Biżuteria wytworzona z  brązu, Biżuteria wytworzona 
z  metali szlachetnych, Biżuteria z  diamentami, Biżuteria z  emalii clo-
isonné, Biżuteria z  emalii komórkowej, Biżuteria z  kamieniami szla-
chetnymi, Biżuteria z  kości słoniowej, Biżuteria z  kryształu, Biżuteria 
z  metali szlachetnych, Biżuteria z  metali nieszlachetnych, Biżuteria 
z  tworzyw sztucznych, Biżuteria ze  srebra wysokiej próby, Biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna 
biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria 
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżute-
ria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny 
haftowanej [biżuteria], Breloczki do  kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem 
[biżuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżu-
teria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), 
nici ze złota [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Ozdoby z kości słoniowej 

[biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżu-
teria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], srebrne nici 
[biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], szkło sztrasowe [sztuczna 
biżuteria] (biżuteria z-), szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], 
sztuczna biżuteria, sztuczna biżuteria na  ciało, Wisiorki z  aglomero-
wanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali 
szlachetnych [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransole-
tek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [biżuteria] .

(111) 349751 (220) 2021 07 06 (210) 531149
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOs JaKOŚĆ PReMIUM Vegan nIe ZaWIeRa CUKRU<br /> 
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, niebieski, jasnobrązowy, fioletowy, 
żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 05 .09 .17, 05 .09 .22, 08 .03 .10, 24 .09 .02, 
26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 05 .03 .16, 05 .07 .12, 05 .07 .19
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 349752 (220) 2021 07 06 (210) 531152
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ROlesKI sPÓłKa JaWna, Zbylitowska góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReeT PReMIUM sUPeR WygODne DO PRaCy I sZKOły
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski, czarny, brązowy, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 19 .03 .01, 19 .03 .21, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 
26 .01 .02, 26 .01 .03, 08 .05 .03, 11 .01 .04, 08 .01 .06, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 
01 .15 .11, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 13 .03 .07
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(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przy-
prawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, 
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchu-
py przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy 
mięsne, sosy do  sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy 
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomido-
rowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty 
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs .

(111) 349753 (220) 2021 07 17 (210) 531653
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 09
(732) KUłaKOWsKI PIOTR, smolec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PK Program
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Zestawianie reklam w  celu wykorzystania ich  jako strony interne-
towe, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzystania ich  jako strony inter-
netowe, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 41 Kursy 
edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy edukacyjne związane 
z  automatyzacją, Kursy szkoleniowe w  zakresie planowania strate-
gicznego związanego z  reklamą, promocją, marketingiem i  bizne-
sem, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkolne 
w zakresie pomocy w nauce, 42 Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradz-
two w projektowaniu stron internetowych, Dostarczanie informacji 
o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem 
strony internetowej, Tworzenie stron internetowych na zlecenia .

(111) 349754 (220) 2020 09 07 (210) 517934
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) PRO-seleCT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Murowana goślina (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UReshII PROFessIOnal
(540) 

(531) 05 .05 .02, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjo-
nalne, zestawy kosmetyków, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecz-
nicze, kosmetyki do  włosów, kosmetyki do  ozdabiania, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, żele do utrwalania fryzury, kremy do utrwalania 
fryzury, olejki do włosów, kremy do włosów, farby do włosów, odżywki 
do włosów, pianki do włosów, pomady do włosów, lakiery do włosów, 
szampony do włosów, pudry do włosów, serum do włosów, masecz-
ki do  włosów, neutralizatory do  włosów, płyny do  włosów, maskara 
do włosów, balsamy do włosów, toniki do włosów, rozjaśniacze do wło-
sów, środki zmiękczające do  włosów, olejki do  odżywiania włosów, 
płyny ochronne do  włosów, środki do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do pielęgnacji włosów, nielecznicze szampony do włosów, preparaty 
do  koloryzacji włosów, preparaty nabłyszczające do  włosów, środki 
do nawilżania włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji 
włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty do skręcania włosów, 
produkty utrwalające do włosów, płyny do ondulacji włosów, proszek 
do mycia włosów, preparaty do barwienia włosów, produkty do usuwa-

nia farby z włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, płu-
kanki do włosów [szampon z odżywką], produkty do układania włosów 
dla mężczyzn, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, 
środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania 
włosów do  użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do  pielę-
gnacji włosów do  celów kosmetycznych, produkty do  zapobiegania 
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 11 elektryczne suszarki 
do  włosów, elektryczne ręczne suszarki do  włosów, lampy do  kręce-
nia włosów, lampy na  podczerwień do  suszenia włosów, nawilżacze 
do włosów do użytku w salonach piękności, umywalki do mycia wło-
sów, 20 meble, fotele fryzjerskie, lustra [meble], lustra z elektrycznym 
oświetleniem, ramy do luster, blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, ele-
menty meblowe, meble do eksponowania towarów, meble do wnętrz, 
moduły do przechowywania [meble], 21 buteleczki do nakładania farby 
do włosów, dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów, 
dopasowywane półki na  produkty do  utrwalania włosów, dozowniki 
do kosmetyków, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki pro-
duktów do utrwalania włosów, dozowniki szamponu, elektryczne grze-
bienie do włosów, etui na grzebienie, futerały dopasowane do przybo-
rów kosmetycznych, grzebienie, grzebienie do  tapirowania włosów, 
grzebienie do włosów, kosmetyczki [wyposażone], miski do farbowania 
włosów, paski dla wizażystów, pędzle do farbowania włosów, przybory 
kosmetyczne, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, podgrzewane 
elektrycznie szczotki do włosów, szczotki do stylizacji włosów gorącym 
powietrzem, szczotki do  włosów, 26 arkusze folii aluminiowej do  ro-
bienia pasemek na włosach, chusty do włosów, czepki do farbowania 
włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, dekoracyjne akceso-
ria do włosów, elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do wło-
sów, elektryczne wałki do włosów, folie do koloryzacji włosów, frotki 
do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, gumka do związywania 
włosów, gumki do  włosów, klamry do  włosów, kokardy do  włosów, 
kosmyki włosów, ludzkie włosy, nieelektryczne wałki do włosów, orien-
talne szpilki do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], 
ozdoby do  włosów w  formie grzebieni, paski z  tworzyw sztucznych 
do użytku w koloryzacji włosów, piankowe wałki do włosów, papiloty 
spiralne do włosów, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki do krę-
cenia włosów, spinki do  włosów, sploty włosów, sprężynki [akcesoria 
do włosów], szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania włosów, 
sprężynki do  włosów [akcesoria do  włosów], sztuczne włosy, wałki 
do włosów, włosy do przedłużania, wsuwki do kręcenia włosów, wsuw-
ki do układania włosów w fale, peruki, wstążki do włosów .

(111) 349755 (220) 2021 03 14 (210) 526030
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) agRO-sIeĆ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chełmno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhOsPhOBOR nawóz dolistny Bor + Fosfor
(540) 

(591) szary, biały, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 nawóz do  liści stosowany na  roślinach uprawnych 
w okresie ich gwałtownego wzrostu, nawóz do liści stosowany na ro-
ślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawóz naturalny, nawozy, 
nawozy azotowe, nawozy biologiczne, nawozy chemiczne, nawozy 
do roślin, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, nawozy 
mineralne, nawozy mieszane, nawozy potasowe, nawozy organicz-
ne, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nieorganiczne nawozy, 
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy azoto-
we, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, 
Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Fosforan w formie 
ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin uprawnych, nawóz 
w formie stałej .

(111) 349756 (220) 2021 07 02 (210) 531051
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) nOWORyTa aRTUR, Filipowice (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsPORT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .16
(510), (511) 28 narty, narty zjazdowe .

(111) 349757 (220) 2021 08 04 (210) 532348
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) QUaDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q quadia
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 16 .03 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkolenia i  na-
uczanie w  dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z  me-
dycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji 
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań 
klinicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-
-how [szkolenia], 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania 
medyczne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i nauko-
wych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Próby klinicz-
ne, laboratoria medyczne, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi 
obrazowania medycznego, Opieka medyczna i analizy związane z le-
czeniem pacjenta, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Bada-
nia medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi analiz medycznych 
związanych z  leczeniem osób, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
Obrazowanie optyczne do  użytku w  diagnostyce medycznej, Infor-
macja medyczna, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z zakre-
su ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wyda-
wania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Dostarczanie 
informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w za-
kresie stylu życia do celów medycznych .

(111) 349758 (220) 2021 08 04 (210) 532349
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) QUaDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 16 .03 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z me-
dycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji 
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań 
klinicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-
-how [szkolenia], 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i bada-
nia medyczne, Udzielanie informacji na  temat badań medycznych 
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Próby 
kliniczne, laboratoria medyczne, Medyczne usługi laboratoryjne, 
44 Usługi obrazowania medycznego, Opieka medyczna i  analizy 
związane z  leczeniem pacjenta, Usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, Badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi 
medyczne, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi 
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne do użytku w diagno-
styce medycznej, Informacja medyczna, Udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi telemedyczne, 
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usłu-
gi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na  odle-
głość [tele-reporting], Dostarczanie informacji z  dziedziny opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów 
medycznych .

(111) 349759 (220) 2021 08 05 (210) 532423
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27
(732) TaRKa KlaUDIa KlaTeX CORP ., Dąbrowa górnicza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flowy .pl
(540) 

(591) biały, niebieski, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na ofero-
waniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet 
i  sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów: 
kosmetyki do  twarzy, ciała, brwi, rzęs, paznokci, włosów, kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, futerały na telefony, 
osłony na telefony, etui na telefony komórkowe, kuferki kosmetycz-
ne, kosmetyczki niewyposażone, lustra i  lusterka stojące, lusterka 
ręczne toaletowe, lusterka kieszonkowe, lusterka do puderniczek, lu-
sterka do makijażu, przybory kosmetyczne, akcesoria kosmetyczne, 
aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, gąbki kosmetyczne, 
pędzle kosmetyczne, puderniczki kosmetyczne, szczotki, szczotki 
do  włosów, szczotki kąpielowe, kosmetyczki z  wyposażeniem, ko-
smetyczki z przyborami toaletowymi, odzież, t-shirty, koszulki spor-
towe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, bluzy, bluzki, 
swetry, koszule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, płaszcze, 
spodnie, spodenki, szorty, spódnice, sukienki, dresy, bielizna, bokser-
ki, majtki, kąpielówki, getry, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, szaliki, 
obuwie, w tym buty sportowe, fartuchy, piżamy, frotki na nadgarstek 
i głowę, opaski na głowę, opaski kosmetyczne, rękawiczki, kapelusze, 
garnitury, kamizelki, elastyczne opaski do włosów, gumki do włosów, 
gumki do kucyków, wstążki do włosów, przepaski do włosów, deko-
racyjne akcesoria do włosów, falbanki koronkowe, spinki do włosów .

(111) 349760 (220) 2021 08 11 (210) 532586
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) MyseRa MOnIKa, sierpc (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POVaBna ClInIC
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(540) 

(591) biały, złoty
(531) 26 .13 .25, 03 .07 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Błyszczyki do  ust, Ko-
smetyki do makijażu, Pomadki do ust, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki do  włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i  preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
w  gotowych zestawach, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 16 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Druko-
wane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Druko-
wane materiały opakowaniowe z papieru, Materiały drukowane, Termi-
narze [materiały drukowane], 35 Dystrybucja drukowanych materiałów 
reklamowych, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat towarów 
i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Marketing 
towarów i usług na rzecz innych, Marketing towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kuponów, Prezentacje towarów i usług, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowa-
nych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w  Internecie, 41 Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, Przygo-
towywanie, organizowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia 
i  nauczanie w  dziedzinie medycyny, Dystrybucja filmów, Produkcja fil-
mów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produk-
cja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów online 
nie  do  pobrania, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 
Chirurgia plastyczna, Pomoc medyczna, salony piękności, Świadczenie 
usług przez salony piękności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi do-
radcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Usługi wizażystów, Usługi kosmetyczne, Doradztwo dotyczące urody, 
Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji uro-
dy, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody .

(111) 349761 (220) 2021 08 13 (210) 532733
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) sIKORa MaReK, Chrzanów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaKalU
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, 4 Preparaty pochła-
niające pył, Środki do usuwania pyłu .

(111) 349762 (220) 2021 08 16 (210) 532744
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27
(732) KOZIOROWsKI sTeFan BIOTICOM, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIOVag Intima gel
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pie-
lęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, lecznicze żele do  higieny in-

tymnej, Żele do  stosowania miejscowego do  użytku medycznego 
i terapeutycznego, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Wyroby medyczne w postaci żelu, 
10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i  instrumenty medyczne, Przyrządy do  analizy medycznej, 
elektroniczne przyrządy medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i rehabilitacji, Medyczne przyrządy diagnostyczne .

(111) 349763 (220) 2021 08 17 (210) 532755
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27
(732) BUDeK MaTeUsZ, Bochnia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espresso italiano
(540) 

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów .

(111) 349764 (220) 2021 08 19 (210) 532875
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) PV TeChnIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV TeChnIK
(540) 

(591) zielony, zółty, niebieski
(531) 01 .03 .01, 07 .01 .08, 07 .01 .11, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 
26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .09
(510), (511) 7 Membrany do pomp, Pompy do instalacji grzewczych, 
Wymienniki ciepła [części maszyn], Pompy [maszyny], 9 Komórki fo-
towoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Przenośne panele słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia do kontroli i  regulacji ciepła, 11 Pompy ciepła, Regene-
ratory ciepła, Zasobniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż części 
maszyn, 17 Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Ma-
teriały przeciw stratom ciepła w kotłach .

(111) 349765 (220) 2021 08 11 (210) 532573
(151) 2021 12 08 (441) 2021 08 23
(732) PaMas sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, łubniany (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PaMas salaMI BanKIeTOWe
(510), (511) 29 salami .

(111) 349766 (220) 2019 03 26 (210) 497648
(151) 2020 03 12 (441) 2019 11 25
(732) DaDan MaCIeJ, Płońsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -yardi-
(540) 

(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 59

(510), (511) 6 baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 betoniar-
ki, odkurzacze, pompy do  instalacji grzewczych, 8 kosiarki ogrodo-
we ręczne, narzędzia ogrodowe o  napędzie ręcznym, 11 akcesoria 
łazienkowe, bidety, deski sedesowe, kabiny prysznicowe, kominki, 
kotły grzewcze, muszle klozetowe WC, podgrzewacze wody, urzą-
dzenia do  ogrzewania, urządzenia klimatyzacyjne, wanny, wanny 
spa, wentylatory elektryczne .

(111) 349767 (220) 2019 10 29 (210) 506212
(151) 2020 12 22 (441) 2020 09 07
(732) aDaMCZyK KRZysZTOF, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) american Building systems
(540) 

(531) 07 .05 .02, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, chemiczne im-
pregnaty do  drewna i  do  betonu, kleje do  płytek ściennych, kleje 
do  tapetowania, kleje do  reperacji i  montażu, kleje termotopliwe, 
chemiczne renowatory do  silikonu, środki chemiczne do  renowacji 
fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do mar-
muru, kleje do  kamieni, kleje do  płyt gipsowokartonowych, kleje 
do  płyt cementowych, kleje do  płyt gipsowowłóknowych, kleje 
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje 
do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy monta-
żowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne uszczelniacze 
kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliuretanowe, inne niż farby 
środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby środki hydro-
izolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące epoksydowe, 
spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, chemiczne do-
datki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowania rui miedzia-
nych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, klej do PCV, kleje montażowe, spoiwo 
(kleje), rozpuszczalniki do farb, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, 
impregnaty do  drewna i  betonu jako farby, koncentraty barwiące 
do farb, impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby wewnętrzne 
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkła-
dowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, la-
kiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmen-
ty, farby z  mieszalnika, farby epoksydowe, środki do  gruntowania 
tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do grun-
towania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grunto-
wania podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 środki czysz-
czące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, 
papier do  polerowania powierzchni, płyny i  proszki do  szorowania 
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, zapachy do  samochodów, płyn czyszczący do  PCV, 
papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna 
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne 
na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc poler-
ski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 4 
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświe-
tleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje 
samochodowe, smary samochodowe, pasty poślizgowe do  PCV, 6 
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, 
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalo-
we łączniki do  konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do  kon-
strukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki 
stropowe metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty me-
talowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalo-
wy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe, 
wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, 
folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady 
kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, oku-
cia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, 

pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, 
płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, po-
mosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalo-
we, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe 
metalowe, profile do  ścian i  ościeżnicowe metalowe, kątowniki 
do  profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do  dociepleń, narożniki z  siatką metalowe do  dociepleń, narożniki 
metalowe do  tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkar-
ska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne 
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury 
metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłu-
żacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i alumi-
niowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe me-
talowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian 
metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile me-
talowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, oku-
cia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalo-
we, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki me-
talowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki 
łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i  wyroby hutnicze, 
akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe 
ocynkowane, drut metalowy, bramy i  furtki metalowe, skrzynki na-
rzędziowe metalowe . pojemniki metalowe do  przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki narzędziowe meta-
lowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, organizery narzę-
dziowe metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjalnym 
przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, kotwy metalo-
we, wkręty metalowe, śruby metalowe, podkładki metalowe, nakrętki 
metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalo-
we, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, klam-
ry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalo-
we, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe 
metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalowe, 
metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, prefabryka-
ty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki metalo-
we, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, drzwi metalo-
we, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe, ościeżnice 
metalowe, wiadra metalowe do  użytku w  pracach budowlanych, 7 
narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, końcówki do wierta-
rek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do  cięcia, dłu-
townice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spa-
wających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki 
i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki 
elektryczne i  spalinowe, lutownice gazowe i  elektryczne, łożyska, 
mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o  napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych 
do  cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia 
elektryczne do  mieszania farb i  zapraw, urządzenia elektryczne 
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malar-
skie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły-części narzędzia i maszyny 
o  napędzie elektrycznym, końcówki do  wiertarek, brzeszczoty jako 
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklar-
skie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, genera-
tory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory 
klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutow-
nice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalni-
ki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, 
ostrza urządzeń elektrycznych do  cięcia płyt styropianowych, 
ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i za-
praw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agrega-
ty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, pi-
ły-części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety 
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące 
klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowa-
nia, pistolety do  gwoździ, pistolety do  piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy-jako maszyny, podnośniki maszyn, 
przecinaki-narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, 
sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice trans-
formatorowe, stacje lutownicze, końcówki do  lutownicy, spycharki, 
szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, 
ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żura-
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wie do  podnoszenia i  wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, 
młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, 
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki 
stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulato-
rowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, 
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do za-
praw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki 
tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki 
elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pi-
larki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, prze-
cinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, 
elektryczne nożyce do  blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, 
szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyj-
ne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi 
stepowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurza-
cze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elek-
tryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, 
podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, 
wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe 
i  kompresory bezolejowe stosowane w  budownictwie, pistolety 
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki 
pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistole-
ty do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneu-
matyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, 
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spa-
walnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wy-
konywania robót budowlanych, tarcze o  napędzie mechanicznym 
do  cięcia metalu i  betonu, narzędzia glazurnicze o  napędzie elek-
trycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, 
pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny ogrodnicze 
spalinowe i  elektryczne, części zamienne i  akcesoria do  urządzeń 
ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły 
otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia 
o  napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi 
do  cięcia drutu, brzeszczoty-części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta 
i  szpicaki, fazowniki do  drewna i  metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki 
do  wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i  adaptory, tarcze 
do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty 
montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, 
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy 
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 
w  skrzynce narzędziowej, adaptery do  nasadek, redukcje do  kluczy 
nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasa-
dek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zesta-
wy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, 
zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze 
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, na-
sadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki spline, nasadki dłu-
gie, końcówki Torx na nasadce, końcówki spline na nasadce, końców-
ki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, ze-
staw nasadek spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek 
i  kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe l-hex, klucze 
Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze 
do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do sza-
fek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do  świec, klucze 
trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebi-
te, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastaw-
ne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, 
młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniar-
skie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki 
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawal-
nicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny 
pierścieniowe do  trzonków, kliny płaskie do  trzonków, zestawy kli-
nów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętarki 
z  grzechotką z  różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki 
z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste bu-
dowlane, szczypce wygięte, szczypce do  izolacji, szczypce do  rur, 

szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, 
szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki 
czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do bla-
chy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcina-
cze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do bla-
chy, zaginarki wygięte do  blachy, gilotyny do  paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, kątowniki, 
kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, ką-
towniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe 
do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrze-
nia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza 
do  strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, 
ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski ta-
śmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do mon-
tażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet 
zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicer-
skie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa 
do  spawania opalarką, dysze do  opalarek, klucze do  rur, obcinaki 
do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trape-
zowym, noże z  ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, 
ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekier-
ką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, 
noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-
-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, noży-
ce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, noży-
ce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi monta-
żowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety la-
kiernicze ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne 
do  szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze dia-
mentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nie-
rdzewnej, wiertła plus otwornice w  zestawie, wiertła otwornice 
do  drewna w  zestawie, wiertła otwornice do  betonu z  wolframem 
w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifier-
skie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, 
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice, 
piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna pilniki do meta-
lu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody 
spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do  przewodów, uchwyty 
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, 
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze siliko-
nu, mieszadła, poziomnice, noże do  cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakła-
dania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki ucio-
sowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła 
kątowa, pistolety do  dozowania pianki PU, pistolety do  dozowania 
kleju, wkłady klejowe do  pistoletu, obcęgi do  zaciskania profili 
do płyt gipsowokartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, 
wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, 
groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycz-
nych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki 
różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przy-
ssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze 
do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowi-
ce robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy 
narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wią-
zania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do  usuwania 
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do  siekiery, 
trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do  szpadla, łopaty z  trzonkiem, trzonek do  łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopat-
ki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt 
gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach 
gipsowo-kartonowych, piły ręczne do  metalu, ramki pił do  metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły 
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły 
grzbietnice, piły ramowe, piły do  płyt gipsowo-kartonowych, piły 
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z  piłami, piły 
do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty 
do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, stru-
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gi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-
-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartono-
wych, zestawy narzędzi do  montażu paneli podłogowych, 
wy ciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, 
szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czysz-
czenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzym-
skie, narzędzia i  maszyny o  napędzie ręcznym, maszyny ręczne 
do  obróbki drewna, obcinaki do  rur miedzianych, nożyce do  rur 
z  tworzyw, gilotyny do  cięcia glazury, kółka zapasowe do  gilotyny, 
rysiki, obcęgi do  glazury, młotki do  glazury, otwornice do  glazury 
plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do gla-
zury, przyssawka do  glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek 
gumowy glazurniczy, fugownica z  silikonem, zdzierak do  fug, paca 
do spoinowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zesta-
wy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, 
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podło-
gowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace sty-
ropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kau-
czuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-gąbki, 
zapasy do  pac z  okładzinami, pace do  fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle ma-
larskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do  kleju, multiszpachelki, 
ręczne zdzieraki aluminiowe do  płyt gipsowo-kartonowych, wycie-
raczki do wycierania okien, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywa-
cze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi 
wężowe, rurki do  wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłuża-
cze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśni-
ce, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, 
gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd 
elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do  pod-
świetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, pla-
kietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do  włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, 
pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież 
ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, 
szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezo-
ny ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i  rozgałęziacze elek-
tryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostow-
niki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież 
ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki 
ochronne, okulary i  gogle ochronne, maski do  oddychania, maski 
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłu-
żacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, pro-
stowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elek-
troniczne, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, 
poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżo-
we, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy 
do  urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, 
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja 
odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suwmiar-
ki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, 
kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, 
obuwie ochronne, czapki ochronne, wkładki do  butów roboczych, 
okablowane liny i taśmy elektryczne, 11 lampy oświetleniowe, żarów-
ki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki leD, oświetlenie balkonu, 
tarasu i  ogrodu, lampy budowlane-halogeny, lampy budowlane 
ze  statywem-halogeny, lampy budowlane-świetlówki, lampy bu-
dowlane ze statywem-świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
armatura do  pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje 
i  grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i  urządzenia chłodni-
cze, wymienniki ciepła, instalacje do  dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejni-
ki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i  instalacje kli-
matyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze 
powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instala-
cje zaopatrzenia w  wodę, zasobniki ciepła . zasobniki pary, oprawy 
oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, fil-
try powierza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, wózki transportowe, wózki 
akumulatorowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samo-

chodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła 
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samocho-
dowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samocho-
dowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, 
ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, 
rampy najazdowe, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki 
i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki do pompowania opon, 16 ta-
śmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na  śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w  rol-
kach, folia stretch w  rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki 
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z  rączką, walki 
malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, ze-
stawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malar-
ski kuweta plus wałek z  rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, 
rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zesta-
wy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malo-
wania krawędzi, do  malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, 
zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, 
zestawy malarski: kuweta plus wałek z  rączką plus taśma malarska, 
zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy 
malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta 
plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zesta-
wy pędzli malarskich, rączki do  wałków malarskich, ołówki, kredki, 
pudła kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 17 
folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylep-
ne do  użytku w  budownictwie, taśmy samoprzylepne do  użytku 
w  budownictwie, taśmy przylepne i  samoprzylepna nie  do  użytku 
domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające 
do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie 
o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania 
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, wor-
ki z  tworzywa sztucznego do  stosowania w  pracach budowlanych, 
worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, 
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyj-
ne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z  tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do  ociepleń w  budownictwie, 
węże ogrodnicze do  podlewania, siatki okienne przeciw owadom, 
uszczelki okienne w  rolce i  cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami 
budowlanymi, płytami gipsowymi i  gipsowo-kartonowymi, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do  wody i  gazu, taśmy 
uszczelniające do  wody i  gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące 
w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku 
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucz-
nych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw 
naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płach-
ty z  włókniny polipropylenowej, taśmy i  płachty z  włókniny, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stoso-
wane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane 
do zatapiania w masie szpachlowej, w  tynkach, w zaprawach gipso-
wych, gipsowo-wapiennych, w  zaprawach murarskich, taśmy malar-
skie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowokartono-
wych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy 
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniają-
ce podłogowe, taśmy z  wkładką aluminiową, metalową, plastikową, 
taśmy z  ołowiem do  suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z  agrowłókniny, taśmy folie budowlane w  rolkach, folie budowlane 
w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, 
folia okienna samoprzylepna w  rolkach, papier zbrojony, taśmy 
uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające po-
mieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki do  węży, 18 
parasole ogrodowe, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowni-
ki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i we-
wnętrznych zawiniętych w  formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt sty-
ropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki nie-
metalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, 
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młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blachar-
skie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania nieme-
talowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, 
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe ele-
menty konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i po-
włoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy 
do  przycinania tapet, szczotki do  tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki tra-
serskie, sznurki traserskie z  kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji 
brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, im-
pregnaty do  drewna, ochronne i  barwiące, membrany izolacyjne 
do  celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla 
budownictwa, masy szpachlowe używane do  prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła 
ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, 
czerpaki, masy szpachlowe i  gładzie do  rozdrobnienia, masy szpa-
chlowe i  gładzie gotowe do  użytku, masy dyspersyjne, masy-szpa-
chle dekarskie, preparaty do  renowacji dachów, powłoki ochronne 
do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na  tynki gipsowe i  gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i  gładzie 
do  płyt gipsowo-kartonowych, do  płyt z  perlitu, gips budowlany, 
gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe 
i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny 
do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku w pracach bu-
dowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, 
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mo-
zaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane 
elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, pły-
ty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z  perlitu, płyty na  ściany i  sufity 
wewnętrzne, płyty na  ściany i  sufity zewnętrzne, płyty na  podłogi, 
płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTg, 
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-
-kartonowych, folie i  taśmy z  materiałów kompozytowych oraz ba-
wełny stosowane w  budownictwie, taśmy i  folie z  tworzyw sztucz-
nych i  materiałów kompozytowych stosowane w  budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte 
materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub 
wiskozowym do  użytku w  budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w  budownictwie, taśmy ochronne papierowe i  z  tworzyw 
sztucznych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, gips, pły-
ty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki 
antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkła-
dy kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, 
powłoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania me-
bli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczu-
kowe, zaprawy i  szpachlówki do  napraw betonu, rynny z  tworzyw 
sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane 
i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki cera-
miczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki 
komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, 
mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa 
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian 
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wododporny, weł-
na mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termoizola-
cji, kołnierze do  kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i  profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do  styropianu i  siatki, wylewki anhy-
drytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki 
samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemeta-
lowe, wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, 
profile do  ścian i  ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do  profili 

ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa podkładowa, papa 
wierzchnia, gont bitumiczny w  rolce, gont bitumiczny karpiówka, 
płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka glinia-
na, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, 
rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, 
wloty niemetalowe, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki ryn-
nowe niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe oraz mocowania i sta-
bilizatory rynny niemetalowe, kanały odwodnieniowe niemetalowe, 
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, akryle 
stosowane w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekora-
cyjne, fugi cementowe, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjaz-
dy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki ściekowe nieme-
talowe, domy drewniane do  montażu, altany drewniane, osłony 
posesji drewniane, płoty drewniane, pergole drewniane, pawilony 
ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, drzwi gospo-
darcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna z  tworzyw 
sztucznych, okna drewniane, okna dachowe drewniane, świetliki jako 
okna z  drewna, parapety drewniane, pasy, gumy, gumy ściągające 
do stosowania w pracach budowlanych, podkładki filcowe pod urzą-
dzenia budowlane, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucz-
nych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki 
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tapeto-
wania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plasti-
kowe, kotwy drewniane do  wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki 
drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe 
plastikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, nogi 
do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy 
i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru,, 
zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, 21 szczotki, szczotki czysz-
czące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próż-
niowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe, 
konewki, szufelki, szufle, ściągaczki do  wody, donice, zraszacze 
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije teleskopowe 
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki 
plastikowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki, 
pojemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budow-
lanych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, 
miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczot-
ki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastiko-
we i  metalowe z  gwintem do  mioteł, ścierki do  podłogi, pojemniki 
na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, 22 liny, 
linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach bu-
dowlanych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stoso-
wane w  transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury 
ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i  ta-
śmy niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych 
używane jako folie malarskie, 25 gumofilce, kalosze, skarpety, 35 te-
lemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-
-eksportowe, agencje reklamowe, badanie rynku, marketing, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie 
targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców 
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, do-
radztwo w  prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie 
sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz skle-
pów wysyłkowych z następującymi towarami: kleje do celów przemy-
słowych, chemiczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do pły-
tek ściennych, kleje do  tapetowania, kleje do  reperacji i  montażu, 
kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do  silikonu, środki che-
miczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu 
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-
-kartonowych, kleje do  płyt cementowych, kleje do  płyt gipsowo-
-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny 
mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, 
zaprawy montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne 
uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliuretanowe, 
inne niż farby środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby 
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące 
epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w  tubach, 
chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowa-
nia rur miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, top-
niki, pasty do  lutowania miękkiego, lut twardy, klej do  PCV, kleje 
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montażowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki do  farb, farby, farby 
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako farby, 
koncentraty barwiące do farb, impregnaty do drewna i betonu jako 
farby, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hy-
drofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, far-
by przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery 
farb i  lakierów, pigmenty, farby z  mieszalnika, farby epoksydowe, 
środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków 
cementowych, do  gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, masy gruntujące, 
kalafonia, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier 
ścierny szmerglowy, papier do  polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, 
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, płyn 
czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rol-
kach, siatka ścierna w  arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki 
ścierne, tarcze ścierne na  rzep, krążki ścierne z  fibrą, siatki ścierne-
-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki 
do szlifowania, filc ścierny, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z  biomasy, podpałki, 
smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, 
pasty poślizgowe do PCV, metalowe materiały budowlane, metalowe 
elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, 
drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity meta-
lowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, blacha metalowa, 
boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia da-
chowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy me-
talowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do  konstrukcji suchej 
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki 
stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice meta-
lowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia me-
talowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, 
palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, po-
jemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-
we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, 
wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do  ścian 
i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, naroż-
niki aluminiowe, profile metalowe do  dociepleń, narożniki z  siatką 
metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy pod-
tynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do  dociepleń, 
klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne meta-
lowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, 
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, kozioł-
ki remontowe metalowe i  aluminiowe, przedłużacze budowlane 
bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyl-
dy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i  za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny me-
talowe, pręt, ramy zbrojące i  wzmacniające konstrukcję, kształtki 
metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogni-
wa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, 
wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łącze-
niowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki me-
talowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akceso-
ria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe 
metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furt-
ki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki 
narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, 
organizery narzędziowe metalowe, kotwy do wbijania metalowe, ko-
twy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrę-
tem, kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, podkładki 
metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalo-
we, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaci-
ski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe, 
napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski 
zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe 
metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, 
prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, krat-
ki metalowe, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, drzwi 
metalowe, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe, 
ościeżnice metalowe, wiadra metalowe do użytku w pracach budow-
lanych, narzędzia i  maszyny o  napędzie elektrycznym, końcówki 

do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń 
spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki 
i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki 
elektryczne i  spalinowe, lutownice gazowe i  elektryczne, łożyska, 
mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o  napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych 
do  cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia 
elektryczne do  mieszania farb i  zapraw, urządzenia elektryczne 
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malar-
skie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły-części maszyn, piły łańcu-
chowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do  wytłaczania masy 
uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natrysko-
we, pistolety tynkarskie, pistolety do rapowania, pistolety do gwoź-
dzi, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy-jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki-narzędzia 
o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki 
prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje 
lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, 
walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wy-
ciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do  betonu mecha-
niczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty 
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, 
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-
-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sie-
ciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do  suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do  zapraw, wyrzynarki 
elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki siecio-
we, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-
-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wy-
sięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe 
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stoło-
we do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne 
nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscy-
lacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumula-
torowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, 
szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, 
agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, 
tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podno-
śniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wycią-
garki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe 
i  kompresory bezolejowe stosowane w  budownictwie, pistolety 
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki 
pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pisto-
lety do  przedmuchiwania, pistolety do  nadmuchiwania, szlifierki 
pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, spawarki inwer-
torowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautoma-
ty spawalnicze, pompy elektryczne i  hydrofory, krajzegi, narzędzia 
do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicz-
nym do  cięcia metalu i  betonu, narzędzia glazurnicze o  napędzie 
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spali-
nowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny 
ogrodnicze spalinowe i  elektryczne, części zamienne i  akcesoria 
do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, zszywacze elek-
tryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 
narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, 
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty-części narzędzi ręcznych, dłuta, dłu-
ta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki 
do  wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i  adaptory, tarcze 
do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty 
montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, 
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy 
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy 
nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasa-
dek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zesta-
wy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, 
zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klu-
cze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, 
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nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki spline, nasadki 
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki spline na nasadce, koń-
cówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, ze-
staw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, 
zestaw nasadek spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe l-hex, klu-
cze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do  filtrów, klucze sześciokątne, 
klucze do  kół, klucze do  kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze 
do  szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do  świec, 
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe 
przebite, klucze hydrauliczne do  perlatora, klucze hydrauliczne na-
stawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki 
ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki ka-
mieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, 
młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki 
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki do młotków, 
kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy 
klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z  grzechotką z  różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki 
z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste bu-
dowlane, szczypce wygięte, szczypce do  izolacji, szczypce do  rur, 
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, 
szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki 
czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do bla-
chy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcina-
cze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do bla-
chy, zaginarki wygięte do  blachy, gilotyny do  paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, kątowniki, 
kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, ką-
towniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe 
do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrze-
nia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza 
do  strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, 
ściski sprężynowe, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski ta-
śmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do mon-
tażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet 
zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicer-
skie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa 
do  spawania opalarką, dysze do  opalarek, klucze do  rur, obcinaki 
do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trape-
zowym, noże z  ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, 
ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekier-
ką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, 
noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-
-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, noży-
ce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, noży-
ce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi monta-
żowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety la-
kiernicze ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne 
do  szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, Tarcze dia-
mentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nie-
rdzewnej, wiertła plus otwornice w  zestawie, wiertła otwornice 
do  drewna w  zestawie, wiertła otwornice do  betonu z  wolframem 
w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifier-
skie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, 
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice, 
piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do meta-
lu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody 
spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do  przewodów, uchwyty 
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, 
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze siliko-
nu, mieszadła, poziomnice, noże do  cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakła-
dania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki ucio-
sowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła 
kątowa, pistolety do  dozowania pianki PU, pistolety do  dozowania 
kleju, wkłady klejowe do  pistoletu, obcęgi do  zaciskania profili 
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce bocz-

ne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus koń-
cówki, groty do  wkrętaków, rękojeść do  grotów, wkrętaki do  prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumo-
we, pilniki różnego rodzaju i  przeznaczenia, zestawy pilników, 
uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, wiertar-
ki ręczne, ostrze do  wyrzynarek, ostrza do  pił szablistych, stojaki 
i  prowadnice, głowice robocze do  elektronarzędzi, zestawy kluczy 
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zesta-
wach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do  usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, 
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle 
z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopa-
ty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, 
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do  płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do  wycinania 
otworów w  płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do  metalu, 
ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, 
piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kar-
tonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z pi-
łami, piły do  bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, 
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłą-
kowych, strugi, uchwyty do  przenoszenia płyt gipsowo-kartono-
wych, otwornice-zestawy, kleszcze do  osadzania kołków w  płytach 
gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podło-
gowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje 
siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby 
rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny ręczne 
do  obróbki drewna, obcinaki do  rur miedzianych, nożyce do  rur 
z  tworzyw, gilotyny do  cięcia glazury, kółka zapasowe do  gilotyny, 
rysiki, obcęgi do  glazury, młotki do  glazury, otwornice do  glazury 
plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do gla-
zury, przyssawka do  glazury, ługownice, gąbki glazurnicze, młotek 
gumowy glazurniczy, ługownica silikonem, zdzierak do  fug, paca 
do spoinowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zesta-
wy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, 
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podło-
gowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace sty-
ropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kau-
czuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, 
zapasy do  pac z  okładzinami, pace do  fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle ma-
larskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do  kleju, multiszpachelki, 
ręczne zdzieraki aluminiowe do  płyt gipsowo-kartonowych, wycie-
raczki do wycierania okien, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze 
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wę-
żowe, rurki do  wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze 
elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, 
instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, 
gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd 
elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do  pod-
świetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, pla-
kietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony 
do  włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, 
pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież 
ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, 
szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezo-
ny ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i  rozgałęziacze elek-
tryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostow-
niki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież 
ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki 
ochronne, okulary i  gogle ochronne, maski do  oddychania, maski 
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłu-
żacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, pro-
stowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elek-
troniczne, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, 
poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżo-
we, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy 
do  urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, 
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja 
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odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suwmiar-
ki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowlane, 
kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, 
obuwie ochronne, czapki ochronne, wkładki do  butów roboczych, 
okablowane liny i taśmy elektryczne, lampy oświetleniowe, żarówki 
zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki leD, oświetlenie balkonu, tara-
su i ogrodu, lampy budowlane-halogeny, lampy budowlane ze staty-
wem-halogeny, lampy budowlane-świetlówki, lampy budowlane 
ze statywem-świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatu-
ra do  pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i  grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymien-
niki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urzą-
dzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natry-
skowe, kanały kominowe, urządzenia i  instalacje klimatyzacji, miski 
WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, 
miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toale-
ty, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, ba-
terie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, auto-
matyka do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbior-
niki na wodę, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła 
do  wózków transportowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce 
na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteli-
ki do  przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, 
bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze mon-
terskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestra-
cyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, 
paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, koł-
paki, pompki do pompowania opon, taśmy papierowe, taśmy pako-
we zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papiero-
we, tektura falista, tektura falista w  rolkach, folia stretch w  rolkach, 
folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malar-
skie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie specjalne do narożni-
ków, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wa-
łek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, 
wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z  kolcami, z  okapni-
kiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z ku-
wetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malo-
wania rur, zestawy malarskie mini, rączki do  wałków malarskich, 
zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: ku-
weta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: ku-
weta plus wałek z  rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: 
kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta 
plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus 
trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malar-
skich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe, 
zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, folie malarskie, folie 
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w bu-
downictwie, taśmy samoprzylepne do  użytku w  budownictwie, ta-
śmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycz-
nego lub biurowego, taśmy uszczelniające do  okien i  drzwi, taśmy 
niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy ma-
larskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznacze-
niu malarskim, taśmy piankowe do  wyciszania i  izolowania, taśmy 
piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z  tworzywa 
sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpa-
dy, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malar-
skie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie 
izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, 
taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodni-
cze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okien-
ne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, 
płytami gipsowymi i  gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz ognio-
trwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające 
do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego 
używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kar-
tonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw natural-
nych i  mieszanych do  zastosowań budowlanych, taśmy i  płachty 
z  włókniny polipropylenowej, taśmy i  płachty z  włókniny, taśmy 
i  płachty z  włókna szklanego przeznaczone do  wykonywania prac 

budowlanych, taśmy i  płachty z  celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny 
stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewi-
dziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach 
gipsowych, gipsowo-wapiennych, w  zaprawach murarskich, taśmy 
malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do  płyt gipsowo-
-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustycz-
ne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy 
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, 
plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, 
siatki, folie z  agrowłókniny, taśmy folie budowlane w  rolkach, folie 
budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana 
izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony, 
taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wycisza-
jące pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki 
do  węży, parasole ogrodowe, niemetalowe materiały budowlane, 
kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do  rogów zewnętrz-
nych i  wewnętrznych zawiniętych w  formie rolki niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do  instalacji 
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łącz-
niki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budow-
nictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki 
blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia 
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, 
wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane ele-
menty wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okry-
cia i  powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, 
listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki tra-
serskie, sznurki traserskie z  kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji 
brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, im-
pregnaty do  drewna, ochronne i  barwiące, membrany izolacyjne 
do  celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działo-
wych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla 
budownictwa, masy szpachlowe używane do  prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła 
ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie 
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, 
czerpaki, masy szpachlowe i  gładzie do  rozdrobnienia, masy szpa-
chlowe i  gładzie gotowe do  użytku, masy dyspersyjne, masy-szpa-
chle dekarskie, preparaty do  renowacji dachów, powłoki ochronne 
do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na  tynki gipsowe i  gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i  gładzie 
do  płyt gipsowo-kartonowych, do  płyt z  perlitu, gips budowlany, 
gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe 
i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny 
do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku w pracach bu-
dowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, 
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mo-
zaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane 
elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, pły-
ty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z  perlitu, płyty na  ściany i  sufity 
wewnętrzne, płyty na  ściany i  sufity zewnętrzne, płyty na  podłogi, 
płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTg, 
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-
-kartonowych, folie i  taśmy z  materiałów kompozytowych oraz ba-
wełny stosowane w  budownictwie, taśmy i  folie z  tworzyw sztucz-
nych i  materiałów kompozytowych stosowane w  budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte 
materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub 
wiskozowym do  użytku w  budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w  budownictwie, taśmy ochronne papierowe i  z  tworzyw 
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sztucznych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, gips, pły-
ty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki 
antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady 
kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, po-
włoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, 
powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczuko-
we, zaprawy i  szpachlówki do  napraw betonu, rynny z  tworzyw 
sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i li-
stwy drewniane stosowane w  budownictwie, moskitiery niemetalo-
we, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramicz-
ne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki 
komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, 
mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa 
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian pod-
łogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do  termoizolacji, 
kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przy-
okienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, 
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopozio-
mujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wiesza-
ki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych nie-
metalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z  siatką nie-
metalowe do dociepleń, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bi-
tumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty 
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, 
kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe pla-
stikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty niemetalowe, mufy, ko-
lanka, trójniki, narożniki i  osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki 
i złączki rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe, 
kanały odwodnieniowe niemetalowe, siatki plastikowe, masy napraw-
cze do użytku w budownictwie, akryle stosowane w pracach budow-
lanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, tarasy 
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski pode-
sty tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, domy drewniane do mon-
tażu, altany drewniane, osłony posesji drewniane, płoty drewniane, 
pergole drewniane, pawilony ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe 
niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalo-
we, okna z  tworzyw sztucznych, okna drewniane, okna dachowe 
drewniane, świetliki jako okna z  drewna, parapety drewniane, pasy, 
gumy, gumy ściągające do stosowania w pracach budowlanych, pod-
kładki filcowe pod urządzenia budowlane, drabiny drewniane, drabi-
ny z  tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria 
meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krze-
sła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki 
rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalo-
we, skrzynki drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki 
rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylo-
nowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystanso-
we, magnesy i  uchwyty magnetyczne do  mocowania płytek, listwy 
do klinkieru, zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, szczotki, szczotki 
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki 
próżniowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plasti-
kowe, konewki, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze 
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije teleskopowe 
do  prac domowych i  malarskich, kuwety, wiadra z  rolkami, skrzynki 
plastikowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki, po-
jemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budowla-
nych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, mio-
tły do  użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki 
do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe 
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, pojemniki na od-
pady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznu-
ry, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowlanych, 
pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w trans-
porcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, nie-
metalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i  taśmy niemetalowe 
dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie 
malarskie, gumofilce, kalosze, skarpety, 37 budowa domów, budowa 
obiektów przemysłowych, usługi remontów i  renowacji obiektów 
przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, sklepów 
targowych, nadzór budowlany, izolowanie budynków, malowanie po-
mieszczeń, tynkowanie, montowanie rusztowań, montaż instalacji 
grzewczych i wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych .

(111) 349768 (220) 2019 11 21 (210) 507036
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) OleCh MaRIUs, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sIKORsKI
(510), (511) 33 wódka, wino, koktajle alkoholowe, brandy, cydr, dżin, 
likier, miód pitny, nalewki, napoje alkoholowe .

(111) 349769 (220) 2020 02 19 (210) 510366
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 22
(732) sZTeMBURsKIJ WaDIM, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKKlesIa sIlVeR aRT
(540) 

(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 prezentowanie pro-
duktów-dewocjonaliów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
40 ornamentowanie ikon jako obróbka materiału polegająca na gra-
werowaniu, galwanizowaniu, posrebrzaniu, pozłacaniu  .

(111) 349770 (220) 2020 03 30 (210) 512035
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) alBeRT POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dobczyce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanTenol
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organicz-
ne, kosmetyki upiększające, środki nawilżające [kosmetyki], pianki 
[kosmetyki], kosmetyki do  włosów, kosmetyki do  ust, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki w formie olejków, kremy do twarzy, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do ma-
kijażu twarzy, kremy do  ciała, kremy do  rąk, kosmetyki w  postaci 
kremów, lotiony do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], masła do twarzy i ciała, peelingi do twarzy [ko-
smetyki], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, 
mydła i żele, mydełka, pomady do celów kosmetycznych, szampony, 
odżywki do  włosów, mgiełki kosmetyczne, preparaty do  depilacji, 
mydło pielęgnacyjne, środki do higieny jamy ustnej, olejki eteryczne, 
mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, balsam odżywczy, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, preparaty odświeżające do higieny 
osobistej, produkty toaletowe, chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i  kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, aromatycz-
ne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów 
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, nawilżające balsa-
my do ciała [farmaceutyczne], kremy nawilżające [preparaty farma-
ceutyczne], maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, oleje 
dla celów leczniczych, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze .

(111) 349771 (220) 2020 04 27 (210) 512873
(151) 2021 01 27 (441) 2020 10 12
(732) FOOD haRMOny CaTeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 67

(540) FOOD haRMOny Catering
(540) 

(591) turkusowy, zielony, brązowy, jasnożółty, szary, czarny, biały
(531) 05 .07 .14, 05 .07 .22, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność .

(111) 349772 (220) 2020 04 30 (210) 512995
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa-PROsZKOWnIa 
MleKa, Krośniewice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OsM
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 19 .07 .01, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału .

(111) 349773 (220) 2020 06 07 (210) 514460
(151) 2021 01 11 (441) 2020 09 14
(732) naRKIeWICZ MaRTa gaTO lashes, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mystic lashes
(540) 

(591) brązowy, zielony, czarny, biały, niebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 02 .09 .04
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do  mocowania sztucznych rzęs, 
kosmetyki do  rzęs, rzęsy, 8 pęsety do  sztucznych rzęs, separatory 
do  rzęs, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, 44 usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs .

(111) 349774 (220) 2020 06 19 (210) 514921
(151) 2020 12 15 (441) 2020 08 24
(732) KUlCZyK PaWeł FIRMa hanDlOWO UsłUgOWa, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZa W łaPĘ
(540) 

(591) zielony, czerwony, czarny, biały
(531) 08 .07 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza .

(111) 349775 (220) 2020 06 22 (210) 514997
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) PPh TeMaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRIsh FaRMeRs
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 03 .04 .02, 07 .01 .09, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, desery jogur-
towe, gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), jogurt, jogurty, jogur-
ty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku 
owocowym, jogurty pitne, masło, masło czosnkowe, masło miesza-
ne, masło z ziołami, miękkie dojrzałe sery, mleczne produkty, mleko, 
mleko krowie, mleko organiczne, napoje mleczne z dużą zawartością 
mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawiera-
jące owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, paluszki 
serowe, paluszki z mozzarelli, pasty mleczne do smarowania, prze-
tworzony ser, puddingi na bazie mleka, ser cheddar, ser miękki, ser 
mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, 
ser śmietankowy, ser typu twarogowego, ser wędzony, ser z mleka 
koziego, ser z  przyprawami, ser z  ziołami, sery dojrzewające, sery 
świeże niedojrzewające, sery topione, śmietana, śmietana kremówka 
do ubijania, śmietana tłusta, starty ser, świeży biały ser .

(111) 349776 (220) 2020 08 13 (210) 517170
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) aRTesPhaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) healDeRM
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, an-
tyseptyki, preparaty bakteriologiczne do  celów medycznych i  we-
terynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów lecz-
niczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety, 
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycz-
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
enzymy do  celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony 
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do  celów medycznych, kapsułki do  celów farmaceutycznych, kap-
sułki na  lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kro-
plach, leki do  użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], 
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, prepa-
raty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści 
do  celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki 
nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do od-
chudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, 
pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, 
płyny do płukania ust do celów leczniczych, pocenie się (środki me-
dyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu stóp, 
płyny do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych, pre-
paraty medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, 
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, przylepne 
plastry, przylepne taśmy do  celów medycznych, samoprzylepne 
plastry, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom prze-
wodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemicz-
ne preparaty do testów ciążowych, środki trawienne środki do celów 
farmaceutycznych, uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, 
witaminowe preparaty, woda utleniona do  celów medycznych, leki 
wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt .

(111) 349777 (220) 2020 08 20 (210) 517313
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) InVeT anIMal CaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PReVanOl PROTeCT
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 03 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt .

(111) 349778 (220) 2020 11 23 (210) 521240
(151) 2021 05 25 (441) 2021 01 25
(732) sZMIgIel DaWID WeBsITe sTyle, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ws WeBsITe sTyle
(540) 

(531) 26 .11 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie graficzne, 
projektowanie wizualne, projektowanie logo w celu tworzenia tożsa-
mości firm .

(111) 349779 (220) 2020 11 30 (210) 521527
(151) 2021 04 13 (441) 2020 12 28
(732) ŚlUsaRCZyK PaWeł OPTIMal BaITs, Malbork (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optimal Baits CaRP FOOD

(540) 

(591) żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 28 zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, przy-
nęty wędkarskie, zanęty wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzysta-
nia w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na przynętę 
do przechowywania przynęty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby 
wędkarskie, urządzenia do  zarzucania żyłek wędkarskich, urządze-
nia do  zarzucania przynęty, wabiki do  myślistwa lub rybołówstwa, 
wędkarskie ciężarki, wędki, wędki do  łowienia, woblery, woreczki 
z przynętą do wyrzucania z procy, wskaźniki brania dla wędkarstwa 
podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zanęta [sztuczna], 
żyłki wędkarskie, żyłki przyponowe, zestawy paternoster [sprzęt węd-
karski], więcierze [pułapki na  ryby], przynęty stosowane w  wędkar-
stwie, sztuczne, przynęty wędkarskie [syntetyczne], przypony węd-
karskie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użytku 
w  wędkarstwie, przyrządy do  wyjmowania haczyków stanowiące 
część sprzętu wędkarskiego, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły 
wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie, rączki do wędek, sieci 
wędkarskie, skrzynki na  przybory wędkarskie, spławiki [sprzęt węd-
karski], spławiki wędkarskie, sprzęt do wędkowania, sprzęt wędkarski, 
sztuczna przynęta, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędka-
rzy, siatki podbieraki do akwarium, krętliki wędkarskie, mechanizmy 
do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pły-
wadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbie-
raki dla wędkarzy, podpórki do wędek, podpórki na wędki, podpory 
do  wędek, podpory na  wędki, pokrowce na  kołowrotki wędkarskie, 
przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, alarmy po-
wiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blan-
ki do wędek, błystki obrotowe, ciężarki do wędek, ciężarki z wolframu 
do  wędkarstwa, czujniki brania, czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
elektroniczne wskaźniki brania do  użytku w  wędkarstwie, futerały 
na  wędki, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, koszyki węd-
karskie [pułapki], 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty dla 
wędkarstwa [żywe lub naturalne] .

(111) 349780 (220) 2020 12 08 (210) 521894
(151) 2021 05 19 (441) 2021 01 25
(732) MaRsZałeK JagODa UsłUgI PROJeKTOWe, Mszana (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KBWB
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzo-
ru budowlanego, budownictwo, wylewanie (układanie) fundamen-
tów, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budow-
nictwo], budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa budynków produkcyjnych i  przemysło-
wych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemy-
słu, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór budowlany 
na  miejscu inwestycji w  zakresie obiektów przemysłowych, nadzór 
budowlany, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad re-
montami budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzo-
rowanie konstruowania budynków, usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, 
informacyjne i  konsultacyjne związane z  robotami budowlanymi, 
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projektami bu-
dowlanymi na terenie budowy, podziemne prace budowlane w za-
kresie systemu rur, usługi w  zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, układanie 
kabli, usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, podziemne pra-
ce konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, prze-
ciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygo-
towywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sanitarnych, 
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, in-
stalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi wykonaw-



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 69

ców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie 
instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji 
wentylacyjnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty 
ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, budo-
wanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków prze-
suwnych i wznoszących, 42 doradztwo w zakresie projektów archi-
tektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne i inżynieryjne, 
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, planowanie 
budowy nieruchomości, planowanie projektów technicznych, pla-
nowanie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie 
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie ze-
wnętrznej części budynków, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, projektowanie budynków przemysłowych, usługi pro-
jektowania technicznego związane z  urządzeniami i  instalacjami 
sanitarnymi, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania bu-
dynków przemysłowych, nadzór i  inspekcja techniczna, przygoto-
wywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu ar-
chitektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych, 
zarządzanie projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne .

(111) 349781 (220) 2014 10 27 (210) 433401
(151) 2019 10 24 (441) 2015 02 16
(732) VaR-MC sysTeMy sTeROWanIa C-lOn  
sPÓłKa ZOgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Ostrów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIBRa
(510), (511) 9 wagi, urządzenia do  ważenia, urządzenia i  przyrządy 
do ważenia .

(111) 349782 (220) 2018 09 06 (210) 490231
(151) 2022 01 14 (441) 2018 10 22
(732) global esprit Inc ., new Taipei City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOna 81
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 9 czepki do  nurkowania, obuwie do  nurkowania, apa-
ratura oddechowa do  nurkowania, kamizelki nurkowe, okulary 
ochronne, sprzęt stereofoniczny, gogle zimowe, gogle sportowe, 
gogle do ochrony oczu, antypoślizgowe noski do okularów, soczew-
ki do  okularów, noktowizory, końcówki oprawek okularów (noski), 
maski dla nurków, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zatyczki 
do uszu do nurkowania, rękawice dla nurków, skafandry dla nurków, 
aparaty tlenowe do  pływania podwodnego, kamizelki ratunkowe, 
koła ratunkowe, ochraniacze głowy do  uprawiania sportu z  wyjąt-
kiem sportów rowerowych, maski ochronne, aparaty fotograficzne, 
słuchawki zakładane na  głowę, przenośne odtwarzacze multime-
dialne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepie-
niowe, okulary 3D, soczewki optyczne, oprawki do  okularów, łań-
cuszki do  okularów, łańcuszki do  binokli, sznureczki do  okularów, 
sznureczki do  binokli, wizjery powiększające do  drzwi, pryzmaty 
jako przyrządy optyczne, lupy jako przyrządy optyczne, teleskopy, 
refraktory, zestawy soczewek (wzierniki, okulary), liczniki z  wyjąt-
kiem przeznaczonych do  sportów rowerowych, krokomierze czyli 
pedometry, przełączniki czasowe automatyczne, urządzenia do  re-
jestrowania czasu, zegary kontrolne jako czasomierze rejestrujące, 
artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, okulary dla dzieci, zapasowe 
soczewki do  okularów, aparaty fotograficzne dołączane do  kasku, 
kaski do  jazdy konnej, kaski zabezpieczające z  wyjątkiem przezna-
czonych do  sportów rowerowych, kaski narciarskie, kaski snow-
boardowe, osłony przeciwodblaskowe, ochronne maski na  twarz 
do  kasków ochronnych, kaski do  użytku przy uprawianiu sportów 
z  wyjątkiem sportów rowerowych, nakrycia głowy ochronne z  wy-
jątkiem przeznaczonych do sportów rowerowych, rurki z ustnikiem 
do  oddychania pod wodą, gogle dla nurków, sznurki do  okularów, 

tasiemki do okularów, zauszniki do okularów, okulary polaryzacyjne, 
okulary ochronne, półfabrykaty soczewek okularowych, rzemienie 
do  okularów, uchwyty do  okularów, części do  okularów, soczewki 
do okularów, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki oku-
larów wykonane z tworzyw sztucznych, okulary 3D do odbiorników 
telewizyjnych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału 
syntetycznego, oprawki okularów wykonane z  połączenia metalu 
i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu lub 
metalu łączonego z  tworzywem sztucznym, okulary lodowcowe, 
szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, okulary powięk-
szające, okulary ochronne, okulary ochronne do uprawiania sportu 
z  wyjątkiem sportów rowerowych, etui na  okulary dziecięce, etui 
na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, okulary ko-
rekcyjne, modne okulary, osłony boczne do okularów, maski do pły-
wania, pasy ratunkowe, przyrządy dmuchane do  celów ratowania 
życia, aparaty do fotografii podwodnej, obiektywy .

(111) 349783 (220) 2021 06 04 (210) 529864
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 02
(732) KOsaRZeCKI MaRIan lesZeK, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMOKeR
(540) 

(531) 03 .09 .01, 03 .09 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 11 Urządzenia do  grillowania i  wędzenia (węglowe, ga-
zowe, elektryczne), grille, grillo-wędzarnie, grille i  wędzarnie przy-
domowe, przemysłowe, mobilne, Urządzenia do  rozpalania grilla, 
zapalarki do grilla, Płyty grzejne do grillowania i wędzenia, brykiety 
ceramiczne do grilli i wędzarni .

(111) 349784 (220) 2021 07 25 (210) 531927
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 16
(732) nOWIŃsKI MaCIeJ, Dąbrowa górnicza (Pl);
ŚnIaTOWsKI JaCeK, Ruda Śląska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWaDenT centrum stomatologii i implantologii
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 02 .09 .10, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Implanty dentystyczne, Implanty dentystyczne wyko-
nane z materiałów sztucznych, Implanty do osteosyntezy, Implanty 
kości składające się z  materiałów sztucznych, Implanty medyczne, 
44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Konsultacje 
dentystyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
farmaceutyczne, Usługi medyczne, Usługi doradcze w  zakresie im-
plantów ortopedycznych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 349785 (220) 2020 11 06 (210) 520463
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) MaRCInIaK PIOTR, KaPaRUK DanIel CRaVIng sPÓłKa 
CyWIlna, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRaVIng
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01
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(510), (511) 6 kabiny kąpielowe, natryskowe i wyposażenie do nich, 
profile metalowe, drzwi, uchwyty, prowadnice do nich, 10 przyrządy 
i  urządzenia do  masażu i  hydromasażu, 11 wanny, brodziki, kabiny 
natryskowe, umywalki, akcesoria do  pryszniców, kabiny prysznico-
we, ścianki do  kabin prysznicowych, szklane kabiny prysznicowe, 
zestawy prysznicowe, miski i deski klozetowe sprzedawane w zesta-
wie, uchwyty do spłuczek, baterie do umywalek, krany do umywalek, 
metalowe korki do umywalek, postumenty do umywalek, sanitarna 
armatura spustowa do umywalek, umywalki do łazienek, umywalki 
do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, umywal-
ki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe [elementy 
instalacji sanitarnych], bidety, osprzęt do  bidetów, sanitarna arma-
tura spustowa do bidetów, krany do bidetów, 19 kabiny kąpielowe 
nie metalowe, brodziki, wanny akrylowe, 20 meble łazienkowe .

(111) 349786 (220) 2021 09 14 (210) 533881
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) The DUsT sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The DUsT
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Filmy na  nośnikach magne-
tycznych i  cyfrowych, Filmy VOD, Filmy do  ładowania, Filmy kine-
matograficzne, filmy animowane, Filmy dokumentalne, Dyski kom-
paktowe audio, Video i  audio-video, Dyski magnetyczne, nośniki 
do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczo-
ści z grami lub filmami, Programy gier komputerowych do pobiera-
nia, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem 
Internetu [oprogramowanie], gry wideo [gry komputerowe] w  for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
Programy gier komputerowych, Programy gier dla urządzeń prze-
nośnych, w  tym telefonów komórkowych, Programy komputero-
we nagrane, Programy komputerowe do  ładowania, 16 Przyrządy 
do pisania, Materiały piśmienne, Materiały drukowane, afisze, Plaka-
ty, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Książki, Komiksy, Czaso-
pisma [periodyki], 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Bielizna, 28 
gry i  akcesoria do  gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do  gier wideo, 
Zabawki, Figurki do zabawy, gry karciane, gry fabularne, gry plan-
szowe, elektroniczne gry planszowe, 38 emisja filmów za pośrednic-
twem Internetu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
41 Dostarczanie gier on-line, Dostarczanie filmów na żądanie (VOD), 
Udostępnianie filmów (nie do pobrania) przez Internet, Usługi edu-
kacyjne, Organizacja szkoleń, konferencji, kongresów, Organizacja 
konkursów, zawodów sportu elektronicznego, Publikacja książek, 
gazet, czasopism, komiksów, Produkcja i dystrybucja filmów, seriali, 
programów telewizyjnych, treści audio, treści multimedialnych, 45 
licencjonowanie programów komputerowych .

(111) 349787 (220) 2021 09 01 (210) 533442
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) TROJanOWsKI TOMasZ, sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyBeRTaP
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 7 automaty do  sprzedaży, 9 Oprogramowanie, 43 Re-
stauracje samoobsługowe .

(111) 349788 (220) 2021 08 13 (210) 532651
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) CIOPIŃsKI łUKasZ JeWelRy CRaFT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jelly
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], arty-
kuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Bi-
żuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca 
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamen-
towa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do nosze-
nia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria 
osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w po-
staci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z  two-
rzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z  metali szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali pół-
szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachet-
nych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z  diamentami, Biżuteria z  emalii cloisonné, 
Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, 
Biżuteria z  kości słoniowej, Biżuteria z  kryształu, Biżuteria z  metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów 
cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], 
Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, 
Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bran-
soletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny hafto-
wanej [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki 
[biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [bi-
żuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżute-
ria], Fantazyjna biżuteria, Jadeit [biżuteria], Kamee [biżuteria], Klamry 
ze  srebra [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z  metali 
szlachetnych, inne niż biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżu-
teria], łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
Medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici z  metali szlachet-
nych [biżuteria], nici ze  srebra (biżuteria), nici ze  złota [biżuteria], 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Perły [biżu-
teria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z meta-
li nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, siatka 
z metali szlachetnych [biżuteria], srebrne nici [biżuteria], syntetyczne 
kamienie [biżuteria], szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria 
z-), szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], sztuczna biżuteria, 
sztuczna biżuteria na  ciało, Wisiorki z  aglomerowanego bursztynu 
[ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, 
Wpinki do  klapy [biżuteria], Wpinki do  klapy z  metali szlachetnych 
[biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Za-
wieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [bi-
żuteria], 16 Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Ulotki drukowane, 
Ulotki, Drukowane ulotki informacyjne, Wizytówki, Banery wystawo-
we z papieru, Banery wystawowe wykonane z kartonu .

(111) 349789 (220) 2020 08 31 (210) 517670
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) KDK PaRTneR W BIZnesIe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa MasaŻ TaJsKI I BalIJsKI
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(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 
26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 26 .11 .13
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i  olejki eteryczne, 
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badiano-
wa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytry-
nowe olejki eteryczne, aromaty do  ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olej-
ków eterycznych, aromaty do  żywności [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aroma-
tyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka 
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki 
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum 
i  zapachów, olejki do  celów perfumeryjnych, olejki do  aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, 
olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek 
z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek migda-
łowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy, 
olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycy-
nowy do  celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku 
osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, 
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki 
eteryczne na  kojenie nerwów, olejki eteryczne z  cytryny, olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
olejki naturalne do  celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki 
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapa-
chowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, 
produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, polepszacze smaku 
do żywności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślin-
ne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, 
zmieszane olejki eteryczne, preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, 
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, bal-
samy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycz-
nych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, ko-
smetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze 
i  preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w  formie 
olejków, kosmetyki w  gotowych zestawach, kosmetyki zawierające 
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawie-
rające pantenol, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, 
nie  do  celów leczniczych, lakier do  celów kosmetycznych, maści 
do  celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do  użytku kosme-
tycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycz-
nym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nie-
lecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do  skóry, nielecznicze 
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, 
odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, 
olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do ma-
sażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręcz-
niki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy do ciała 
[preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], 
piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone 
preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmety-
kami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środ-

ków toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty ko-
smetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do  ciała, 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], puszki bawełniane do celów ko-
smetycznych, świece do  masażu do  celów kosmetycznych, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodoro-
sty do zastosowań w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem 
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, wata ko-
smetyczna, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środ-
ki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki 
do  usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do  szczote-
czek i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycz-
nych, usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamienia-
mi, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż taj-
ski, masaż tkanek głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pie-
lęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy za-
bieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców 
nóg, manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie wło-
sów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na  ciało, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, 
ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów 
[usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [prze-
dłużanie, zagęszczanie], elektroliza do celów kosmetycznych, elektro-
liza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosie-
nia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie 
publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja uro-
dy, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, 
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie 
usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabine-
tów odchudzania, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, 
usługi doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania 
włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w  zakresie makijażu, 
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa doty-
czącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, usługi charakteryzatorów, udzielanie informacji związa-
nych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzi-
nie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosme-
tyczne w  zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecz-
nicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze zwią-
zane z  odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone podczas 
wizyt domowych, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgna-
cji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczegól-
ności w zakresie rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania 
rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi 
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów piękności, usługi salo-
nów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usłu-
gi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi spa, usługi tatuażu brwi, 
usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi sauny na  podczer-
wień, usługi solariów, usługi solariów i  salonów oferujących zabiegi 
brązujące, usługi salonu opalania natryskowego, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, 
usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakre-
sie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w za-
kresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry głowy, usługi w  zakresie pielęgnacji urody świadczone 
przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i reduk-
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cji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu so-
lariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała 
ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, 
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabie-
gów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi kosmetycz-
ne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetycz-
ne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, informa-
cje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie aler-
gii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzają-
ce, leczenie pacjentów uzależnionych od  narkotyków, leczenie 
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie uza-
leżnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w  zakresie diety 
i  odżywiania się, doradztwo w  zakresie dietetyki i  odżywiania, do-
radztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybu-
cji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo dietetyczne, doradztwo 
dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, planowanie i  nadzorowanie diety, planowanie 
i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchu-
dzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w  zakresie odży-
wiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo ży-
wieniowe, profesjonalne doradztwo w  zakresie ochrony zdrowia, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradz-
two w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w  zakresie 
programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, 
udzielanie informacji na  temat poradnictwa dietetycznego i  żywie-
niowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spo-
żywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i od-
żywiania, udzielanie informacji z  zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji zwią-
zanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z tradycyj-
nym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, usługi doradcze dotyczące odżywiania, 
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze 
i  konsultacyjne w  zakresie odżywiania, usługi doradcze w  zakresie 
zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w za-
kresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opie-
ki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi 
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z  odchudzaniem, 
usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usłu-
gi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi 
refleksologiczne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w  za-
kresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie 
medytacji, usługi w  zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne 
dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo .

(111) 349790 (220) 2020 09 03 (210) 517807
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) KDK PaRTneR W BIZnesIe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa ThaI & BalInese Massage
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .11, 26 .11 .12, 

27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 29 .01 .12, 24 .17 .01
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i  olejki eteryczne, 
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badiano-
wa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytry-
nowe olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olej-
ków eterycznych, aromaty do  żywności [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aroma-
tyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka 
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki 
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum 
i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji uro-
dy, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, ole-
jek z  drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek 
migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśmi-
nowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do  celów kosmetycznych, 
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, 
olejki eteryczne do  stosowania w  aromaterapii, olejki eteryczne 
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cy-
tryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drze-
wa sandałowego, olejki naturalne do  celów kosmetycznych, olejki 
nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, 
polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty aroma-
terapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki ete-
ryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki per-
fumeryjne i  zapachowe, balsamy, inne niż do  celów medycznych, 
bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasącza-
ne preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, ko-
smetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, ko-
smetyki i  preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosme-
tyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek 
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier 
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączo-
ne chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze 
kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka 
do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecz-
nicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek 
bergamotowy, olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  masażu, 
olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu ko-
smetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], 
olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, 
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowa-
ne balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycz-
nego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, 
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicu-
re, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty 
kosmetyczne do  odchudzania, preparaty kosmetyczne do  twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagają-
ce odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], puszki bawełniane do  celów kosmetycznych, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, waciki do  celów kosmetycznych, wodorosty do  zastosowań 
w  kosmetologii, woski do  masażu, żel z  aloesem do  celów kosme-
tycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy 
kosmetyków, wata do  celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, 
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczu-
plające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwa-
nia skórek wokół paznokci, środki czyszczące do  szczoteczek i  pę-
dzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosme-



nr 14/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 73

tycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamienia-
mi, masaż i  masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż 
tajski, masaż tkanek głębokich, usługi masażu stóp, depilacja wo-
skiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, 
higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usu-
wanie żylaków za  pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy 
na  wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje 
do  włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie ko-
smetyczne grzyba palców nóg, manicure, usługi manicure, męskie 
salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych 
na  twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w  zakresie 
ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza ko-
smetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], elektro-
liza do  celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza 
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjer-
stwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, 
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, sa-
lony fryzjerskie, salony piękności, ścinanie włosów, solaria, stylizacja, 
układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, usługi 
koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania 
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradz-
twa w zakresie makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makija-
żu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i  nakładania makijażu, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub oso-
biście, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze 
dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usłu-
gi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi charakteryzatorów, 
udzielanie informacji związanych z  usługami salonów piękności, 
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie infor-
macji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania maki-
jażu, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi leczni-
cze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w  zakresie 
polepszania krążenia, usługi lecznicze w  zakresie usuwania tkanki 
tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi 
manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure 
i  pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi 
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji uro-
dy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi 
prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania 
włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznok-
ci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, usługi spa, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikro-
igłowej, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów, 
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salo-
nu opalania natryskowego, usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji 
urody, usługi w  zakresie kuracji odchudzających, usługi w  zakresie 
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, usługi w  zakresie mikropig-
mentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie nacią-
gania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
usługi w  zakresie pielęgnacji włosów, usługi w  zakresie pielęgnacji 
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], usługi w  zakresie trwałego usuwania i  redukcji 
owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu sola-
riów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkie-
go, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi 
zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, 
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do  celów kosmetycznych, zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, 
informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, le-
czenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środ-
ki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, le-
czenie pacjentów uzależnionych od  substancji narkotycznych, 

leczenie uzależnienia od  narkotyków, leczenie w  zakresie kontroli 
wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących 
moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w za-
kresie masaży terapeutycznych, planowanie i  nadzorowanie diety, 
planowanie i  nadzorowanie diet odchudzających, planowanie pro-
gramów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo 
w  zakresie odżywiania, poradnictwo związane z  terapią zajęciową, 
poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w  zakresie 
ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo 
związane z  dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie 
usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny 
masaż japoński, udzielanie informacji na  temat poradnictwa diete-
tycznego i  żywieniowego, udzielanie informacji o  wartości odżyw-
czej produktów spożywczych, udzielanie informacji w  zakresie su-
plementów diety i  odżywiania, udzielanie informacji z  zakresu 
ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, 
udzielanie informacji związanych z  odżywianiem, udzielanie infor-
macji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie in-
formacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i  informacyjne 
w  dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 
odżywiania, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, usługi doradcze 
w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi do-
radcze w  zakresie odchudzania, usługi doradcze w  zakresie opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medycz-
ne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetyczne-
go [medyczne], usługi doradztwa w  zakresie kontrolowania wagi, 
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa ży-
wieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za  pośrednic-
twem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, 
usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, 
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji, usługi 
w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo .

(111) 349791 (220) 2020 09 03 (210) 517808
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) KDK PaRTneR W BIZnesIe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) itu thai spa
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i  olejki eteryczne, 
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badiano-
wa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytry-
nowe olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olej-
ków eterycznych, aromaty do  żywności [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aroma-
tyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka 
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki 
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum 
i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji uro-
dy, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, ole-
jek z  drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek 
migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśmi-
nowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do  celów kosmetycznych, 
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, 
olejki eteryczne do  stosowania w  aromaterapii, olejki eteryczne 
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cy-
tryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drze-
wa sandałowego, olejki naturalne do  celów kosmetycznych, olejki 
nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, 
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polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty aroma-
terapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki ete-
ryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki per-
fumeryjne i  zapachowe, balsamy, inne niż do  celów medycznych, 
bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasącza-
ne preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, ko-
smetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, ko-
smetyki i  preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosme-
tyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek 
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier 
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączo-
ne chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze 
kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka 
do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecz-
nicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek 
bergamotowy, olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  masażu, 
olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu ko-
smetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], 
olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, 
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowa-
ne balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycz-
nego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, 
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicu-
re, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty 
kosmetyczne do  odchudzania, preparaty kosmetyczne do  twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagają-
ce odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], puszki bawełniane do  celów kosmetycznych, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, waciki do  celów kosmetycznych, wodorosty do  zastosowań 
w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycz-
nych, żele do  masażu, inne niż do  celów medycznych, zestawy ko-
smetyków, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody 
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skó-
rek wokół paznokci, środki czyszczące do  szczoteczek i  pędzelków 
kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i  masaż 
terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek 
głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem, doradztwo doty-
czące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świad-
czone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w  zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i  pielęgnacja 
urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za  po-
mocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na  wzrost włosów, ko-
smetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy za-
bieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców 
nóg, manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie 
włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na cia-
ło, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa wło-
sów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza ko-
lorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów 
[przedłużanie, zagęszczanie], elektroliza do  celów kosmetycznych, 
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w  celu usuwania 
owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie 
publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja uro-
dy, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, 
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie 
usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabine-
tów odchudzania, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, 
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania 
włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w  zakresie makijażu, 
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa do-

tyczącego makijażu i  nakładania makijażu, usługi doradztwa doty-
czącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, usługi charakteryzatorów, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dzie-
dzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o  urodzie, usługi ko-
smetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, usługi lecznicze w  zakresie polepszania krążenia, usługi 
lecznicze w  zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone pod-
czas wizyt domowych, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, 
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi 
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, 
w szczególności w zakresie rzęs, usługi prostowania włosów, usługi 
przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fry-
zjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów pięk-
ności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskie-
go dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi spa, 
usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi 
sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów i salonów ofe-
rujących zabiegi brązujące, usługi salonu opalania natryskowego, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie maki-
jażu permanentnego, usługi w  zakresie laserowego odmładzania 
skóry, usługi w  zakresie mikropigmentacji, usługi w  zakresie pielę-
gnacji skóry, usługi w  zakresie naciągania skóry za  pomocą lasera, 
usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w  zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w  za-
kresie trwałego usuwania i  redukcji owłosienia, usługi w  zakresie 
udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwa-
nia włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wiza-
żystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała 
w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi 
zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie 
cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetycz-
ne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi 
pielęgnacji urody, fizjoterapia, informacje dotyczące masażu, konsul-
tacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pa-
cjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów uza-
leżnionych od  narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych 
od substancji narkotycznych, leczenie uzależnienia od narkotyków, 
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarcza-
nie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, 
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, 
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie 
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzają-
cych, planowanie programów odchudzających, poradnictwo diete-
tyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane 
z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradz-
two w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakre-
sie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjo-
nalne doradztwo związane z  dietą, refleksologia, rehabilitacja 
fizyczna, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, ta-
lasoterapia, tradycyjny masaż japoński, udzielanie informacji na  te-
mat poradnictwa dietetycznego i  żywieniowego, udzielanie infor-
macji o  wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie 
informacji w  zakresie suplementów diety i  odżywiania, udzielanie 
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie infor-
macji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
udzielanie informacji związanych z  tradycyjnym masażem japoń-
skim, udzielanie informacji związanych z  suplementami diety i  od-
żywczymi, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne 
w  zakresie odżywiania, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa die-
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tetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa 
żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii 
dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośred-
nictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologicz-
ne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie akupunk-
tury, usługi w  zakresie chiropraktyki, usługi w  zakresie medytacji, 
usługi w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo .

(111) 349792 (220) 2020 02 14 (210) 510192
(151) 2020 11 05 (441) 2020 07 06
(732) ORM TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PaR l’aMOUR
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele 
do  stymulacji seksualnej, preparaty do  ułatwiania stosunków sek-
sualnych, 10 urządzenia, przyrządy i  artykuły związane z  aktyw-
nością seksualną, środki pomocnicze do  stymulacji seksualnej dla 
dorosłych, urządzenia związane z aktywnością seksualną, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktyw-
nością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, gadże-
ty erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi 
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla doro-
słych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
25 bielizna, bielizna nocna, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  związku z  akcesoriami seksualny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych .

(111) 349793 (220) 2020 02 14 (210) 510230
(151) 2020 11 06 (441) 2020 07 06
(732) ORM TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaR l’aMOUR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele 
do  stymulacji seksualnej, preparaty do  ułatwiania stosunków sek-
sualnych, 10 urządzenia, przyrządy i  artykuły związane z  aktyw-
nością seksualną, środki pomocnicze do  stymulacji seksualnej dla 
dorosłych, urządzenia związane z aktywnością seksualną, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktyw-
nością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, gadże-
ty erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, kulki dopochwowe . będące akcesoriami erotycznymi 
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla doro-
słych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
25 bielizna, bielizna nocna, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  związku z  akcesoriami seksualny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych .

(111) 349794 (220) 2019 06 24 (210) 501455
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) FaBRyKa OBRaBIaReK DO DReWna sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOD

(540) 

(591) srebrny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły (maszyny), podajniki 
(części maszyn), stoły do  pił, obrabiarki, obudowy (części maszyn), 
frezarki .

(111) 349795 (220) 2021 09 20 (210) 534161
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) aIM FOODs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flying cow MleCZna ChMURKa
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, szary
(531) 03 .04 .02, 26 .01 .01, 02 .09 .01, 26 .11 .02, 29 .01 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Cukierki, batony, Czekolada, Czekoladki, słodycze cze-
koladowe, Bombonierki, słodycze do  dekoracji choinek, słodycze 
w polewie czekoladowej, lizaki, Dropsy, Żelki, Drażetki, Pierniki, sło-
dycze do żucia, guma do żucia, Karmelki, Pralinki, Wyroby cukierni-
cze, Chałwa, Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, Ciasta, Ciastka, słod-
kie bułki, Torty lodowe, Czekolada pitna, Czekolada do  wyrobów 
cukierniczych i chleba, galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, 
Wyroby cukiernicze mrożone, Jogurt mrożony [lody spożywcze], 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, sorbety [lody], Mro-
żone torty jogurtowe, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, lody, 
Migdały, miód, marcepan, Pasty na bazie czekolady, herbata, Kawa, 
Preparaty i napoje na bazie kakao, Preparaty i napoje kawowe, na-
poje czekoladowe, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, 
syropy smakowe, Kakao, Kawa, herbata, Cukier, Przekąski na  bazie 
zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Chrupki serowe, Przekąski z kukurydzy, 
sosy, sosy owocowe, sosy czekoladowe, Polewy cukiernicze, Cze-
kolada na  polewy lub posypki, Musy (wyroby cukiernicze), Desery 
[wyroby cukiernicze], Desery lodowe, Desery czekoladowe, Musy de-
serowe, gotowe sosy owocowe, Kremy czekoladowe, Czekoladowe 
dodatki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Pasty czekoladowe 
do chleba, Jadalne ozdoby do dekoracji .

(111) 349796 (220) 2021 08 16 (210) 532736
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) BOŻeK DaMIan, Żyrardów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naTIVesy
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 14 Biżuteria, Pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, 
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, ar-
tykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bran-
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soletki identyfikacyjne [biżuteria], Ozdoby wykonane z  lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Posągi i  figurki wykonane z  lub pokryte szlachetnymi i  pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, 18 Walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, Błona z jelit zwierzęcych, Ćwieki ze skóry, etui na karty wykona-
ne z  imitacji skóry, etykiety skórzane, Imitacje skóry, Imitacje skóry 
sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony [części skór], Materiał 
skórzany, nici ze  skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Opaski 
skórzane, Paski naramienne .

(111) 349797 (220) 2021 09 20 (210) 534140
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) leasIngTeaM BRanD ManageMenT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POInT
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 42 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 349798 (220) 2021 10 13 (210) 535145
(151) 2022 03 03 (441) 2021 11 08
(732) FUnDaCJa PROgRess anD BUsIness, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTW
(540) 

(591) biały, żółty, niebieski, granatowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 26 .01 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usługi dorad-
cze i konsultacyjne, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym 
analizy kosztów i zysków, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Organi-
zowanie i  prowadzenie spotkań biznesowych, Pomoc w  zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, Przygotowywanie opracowań projektów do-
tyczących tematyki działalności gospodarczej, sporządzanie raportów 
ekonomicznych, skomputeryzowane zarządzanie biurem, Świadczenie 
pomocy w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
do  spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowe-
go związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profi-
lach z klientami, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, 
Usługi w  zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, 
Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i  planowania, 
Wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie-), Zarządzanie biz-
nesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, Udostępnianie informacji dotyczących produk-
tów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 36 Oferowanie dota-
cji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdro-

wia, Organizowanie działań mających na  celu zbieranie funduszy 
na cele biznesowe, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi w za-
kresie pozyskiwania funduszy, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w in-
frastrukturę, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pozyskiwanie fundu-
szy dla instytucji badawczych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju no-
wych technologii, Pozyskiwanie funduszy na wynalazki, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi 
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne insty-
tucje finansowe, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
wyceny finansowej, 42 analiza i ocena dotycząca projektowania pro-
duktów, Certyfikacja usług edukacyjnych, Doradztwo w dziedzinie kon-
troli jakości, Kontrola jakości usług, Ocena opracowywania produktu, 
Ocena projektu produktu, Ocena ryzyka naukowego, Ocena wydajno-
ści przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Opracowywanie 
metod testowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie 
przemysłowe wspomagane komputerowo, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycz-
nej, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania 
danych, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputero-
wo, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi w za-
kresie badań i kontroli środowiska naturalnego, Usługi w zakresie te-
stów naukowych, Usługi w  zakresie testów wspomaganych 
komputerowo, Doradztwo techniczne w  zakresie przetwarzania da-
nych, Inżynieria komputerowa, Inżynieria telekomunikacyjna, Oceny 
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Oszacowania 
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Projektowanie tech-
niczne i doradztwo, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania sys-
temów łącznościowych, Usługi inżynieryjne dotyczące technologii 
przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania 
komputerowego, Usługi inżynieryjne związane z automatycznym prze-
twarzaniem danych, Usługi w  zakresie projektowania technicznego, 
Usługi w  zakresie wspomaganego komputerem projektowania tech-
nicznego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputero-
wych, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, Dostarczanie specjalistycznych raportów w za-
kresie informatyki, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Pomoc w  zakresie technologii informacyjnej, Kompilacja informacji 
związanych z  technologią informacyjną, Prowadzenie wycen eksper-
tów w zakresie przetwarzania danych, Udzielanie informacji w zakresie 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze dotyczące analizy syste-
mów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pro-
gramowania komputerów, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi do-
radztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi infor-
macyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, Usługi 
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi 
informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, 
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów kompu-
terowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Usługi 
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, analizy 
wykonalności projektu, Doradztwo w zakresie projektowania stron in-
ternetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Planowanie projektu, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie produktów, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie pro-
jektów, Projektowanie i  opracowywanie baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie sie-
ciowych stron internetowych na  rzecz osób trzecich, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Projektowanie modeli symulowanych 
komputerowo, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowa-
nie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie stron 
głównych i  witryn internetowych, Projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów informa-
tycznych związanych z finansami, Projektowanie wspomagane kompu-
terowo dla procesów produkcyjnych, Tworzenie i uaktualnianie stron 
głównych do sieci komputerowych, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Udzielanie informacji w dziedzinie opraco-
wywania produktów, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania sys-
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temów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane 
komputerowo, Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi 
projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania 
technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania 
w odniesieniu do systemów komputerowych, Usługi projektowe zwią-
zane z  opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do  prze-
twarzania informacji, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego 
komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania naukowego, Usługi związane z opra-
cowywaniem baz danych, Wzornictwo przemysłowe i  projektowanie 
graficzne, Usługi w zakresie projektowania, Usługi inżynieryjne, analizy 
naukowe wspomagane komputerowo, Badania naukowe prowadzone 
przy użyciu baz danych, Badania naukowe wspomagane komputero-
wo, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Badania w za-
kresie nowych produktów, Doradztwo techniczne związane z progra-
mowaniem komputerów, Doradztwo w  zakresie badań naukowych, 
Kompilacja informacji naukowych, Opracowywanie podręczników 
technicznych, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prą-
dem, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Publiko-
wanie informacji naukowych, sporządzanie raportów dotyczących ba-
dań naukowych, Udostępnianie informacji online w  zakresie badań 
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udziela-
nie informacji dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji 
online na temat usług analiz i badań przemysłowych, Usługi doradztwa 
technicznego związane z  programowaniem komputerowym, Usługi 
w zakresie badań naukowych .

(111) 349799 (220) 2021 10 20 (210) 535475
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) KRasOŃ ROBeRT, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neO DenTal
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 5 Środki, preparaty i detergenty do mycia, odkażania, ste-
rylizacji oraz dezynfekcji, leki, proszki, maści, płyny, aerozole i  żele 
do  celów stomatologicznych i  medycznych, lecznicze pasty, płyny 
i środki do czyszczenia zębów, aerozole i kompresy chłodzące do ce-
lów stomatologicznych i  medycznych, Materiały do  plombowania 
zębów, Kleje do protez dentystycznych, lakier i wosk dentystyczny, 
Mastyksy dentystyczne, Preparaty farmaceutyczne i  chemiczno-far-
maceutyczne, Waciki, chusty, serwety i materiały opatrunkowe do ce-
lów medycznych i stomatologicznych, 10 Przyrządy i przybory den-
tystyczne, elektryczna aparatura dentystyczna, Urządzenia do użytku 
w  ortodoncji, Urządzenia, aparatura i  instrumenty medyczne oraz 
chirurgiczne, Wanny do  dezynfekcji narzędzi medycznych i  denty-
stycznych, Miski do celów medycznych, Igły i materiały do zszywania 
do celów medycznych i dentystycznych, Fotele do celów medycznych 
lub dentystycznych, Rękawice, maski, przyłbice, okulary i fartuchy sa-
nitarne do celów medycznych i stomatologicznych, Ochraniacze zę-
bów, protezy i sztyfty dentystyczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurto-
wa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w  tym za  pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych 
środków komunikacji w zakresie środków, preparatów i detergentów 
do  mycia, odkażania, sterylizacji oraz dezynfekcji, leków, proszków, 
maści, płynów, aerozoli i  żelów do  celów stomatologicznych i  me-
dycznych, leczniczych past, płynów i środków do czyszczenia zębów, 
aerozoli i  kompresów chłodzących do  celów stomatologicznych 
i medycznych, materiałów do plombowania zębów, klejów do protez 
dentystycznych, lakieru i wosku dentystycznego, mastyksów denty-
stycznych, preparatów farmaceutycznych i chemiczno-farmaceutycz-
nych wacików, chust, serwet i materiałów opatrunkowych do celów 
medycznych i  stomatologicznych, przyrządów i  przyborów denty-
stycznych, elektrycznej aparatury dentystycznej, urządzeń do  użyt-
ku w  ortodoncji, urządzeń, aparatury i  instrumentów medycznych 

oraz chirurgicznych, wanien do  dezynfekcji narzędzi medycznych 
i  dentystycznych, misek do  celów medycznych, igieł i  materiałów 
do zszywania do celów medycznych i dentystycznych, foteli do celów 
medycznych lub dentystycznych, rękawic, masek, przyłbic, okularów 
i fartuchów sanitarnych do celów medycznych i stomatologicznych, 
ochraniaczy zębów, protez i sztyftów dentystycznych, 44 Usługi me-
dyczne i telemedyczne, Pomoc medyczna, Usługi dentystyczne, Usłu-
gi ortodontyczne, Doradztwo w  zakresie medycyny i  stomatologii, 
Kliniki medyczne i stomatologiczne .

(111) 349800 (220) 2021 09 27 (210) 534386
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) MIP PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Velmea-MIP
(510), (511) 5 suplementy diety, Probiotyki (suplementy), suplemen-
ty priobiotyczne, Odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Produkty wspomagające leczenie nie  zawarte 
w innych klasach, Produkt spożywcze do celów leczniczych, Prepa-
raty witaminowe do celów leczniczych, Preparaty zawierające mine-
rały do  celów leczniczych, Preparaty zawierające mieszanki witam 
i minerałów do celów leczniczych, Produkty farmaceutyczne do dia-
gnostyki schorzeń, Biologiczne preparaty do  celów medycznych, 
Preparaty chemiczne do celów medycznych, Produkty kosmetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne .

(111) 349801 (220) 2021 08 03 (210) 532291
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) WnUK słaWOMIR, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUna MInIMal FashIOn
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego 
w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu deta-
licznego związane z  futrami sztucznymi, sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi handlu 
detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących żywność, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami 
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i szklankami, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usłu-
gi public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i  promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usłu-
gi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, agencja public relations .

(111) 349802 (220) 2020 06 02 (210) 514545
(151) 2022 01 21 (441) 2021 09 27
(732) BalCZUn WOJCIeCh WZB TRaDe, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CheMIa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
CD, płyty DVD, taśmy wideo, 16 Druki, Drukowane materiały infor-
macyjne, Drukowane materiały reklamowe, Drukowane materiały 
promocyjne, Plakaty, afisze, Kalendarze, gazetki, Magazyny, Czaso-
pisma-periodyki, Broszury, Katalogi, Biuletyny, Książki, albumy, Fo-
tografie, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, Materiały dydaktyczne i edukacyjne, Repro-
dukcje graficzne, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Przypinki, 
Znaczki okolicznościowo-reklamowe, 25 Koszulki (t-shirty), Bluzki, 
Koszule, Podkoszulki, Czapki, 26 smycze [paski] do  noszenia, ta-
śmowe, smycze [paski] do  noszenia, sublimacyjne, smycze [paski] 
do noszenia, krótkie na rękę, smycze [paski] do noszenia, suwakowe, 
smycze [paski] do noszenia, silikonowe, Opaski silikonowe na  rękę, 
Dodatki do smyczy reklamowych: Klamry zatrzaskowe, Karabińczyki, 
Przywieszki, Kółeczka, szekle, Taśma pasmanteryjna, Broszki rekla-
mowe, sznurowadła do obuwia, Cyfry do znakowania odzieży, napy, 
zatrzaski, Ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szla-
chetnych, Ozdoby do włosów, sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, 
Reklamowe artykuły pasmanteryjne: Zawieszki, inne niż do biżuterii, 
łańcuszków lub breloków do  kluczy, Znaczki okolicznościowe uży-
wane w kampaniach, 41 Usługi związane z organizowaniem i prowa-
dzeniem festiwali, dyskotek, koncertów i  występów artystycznych, 
Usługi w  zakresie nagrań muzycznych, Usługi w  zakresie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie i prowadze-
nie pokazów z dziedziny sztuk graficznych, Organizowanie spektakli, 
Impresariat artystyczny, Organizowanie widowisk .

(111) 349803 (220) 2020 09 29 (210) 518876
(151) 2021 09 22 (441) 2021 06 07
(732) WIeCZOReK WOJCIeCh gReenXPOWeR, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gXP
(540) 

(591) jasnozielony, biały, czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazowanego, 35 
usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu sprze-

daży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących brykiety drzewne, 
brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ener-
gię elektryczną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usłu-
gi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej, towarów obejmujących palniki do  acetylenu, 
aparaturę i instalacje chłodnicze, armaturę do pieców, armaturę bez-
pieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, grzejniki do central-
nego ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę 
i instalacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, instalacje 
i  urządzenia do  chłodzenia, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła 
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki i grzejniki elek-
tryczne, dmuchawy, filtry powietrza do klimatyzacji, armaturę regula-
cyjną i bezpieczeństwa do przewodów oraz urządzeń gazowych, insta-
lacje i urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, 
kanały kominowe i urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, lady 
chłodnicze, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, 
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura do od-
dymiania nie do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania na pa-
liwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
instalacje do  ogrzewania wodnego, osprzęt do  palników gazowych, 
urządzenia i  instalacje do  oświetlenia, oświetlenie sufitowe, palni-
ki gazowe, nakładki do  palników gazowych, piece, piece słoneczne, 
pompy cieplne, armatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, in-
stalacje do filtrowania i klimatyzacji powietrza, regulatory wyciągów, 
instalacje i  aparaturę sanitarną, instalacje do  schładzania wody, wy-
ciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparaturę 
do  wentylacji i  klimatyzacji, wentylatory i  klimatyzatory, wężownice 
będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych i  chłodniczych, 
instalacje do  schładzania wody, regulatory do  wyciągów stosowa-
nych w  ogrzewnictwie, zasuwy i  szyby do  wyciągów stosowanych 
w  ogrzewnictwie, 37 usługi budowlane w  zakresie napraw i  usług, 
wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, usługi w  zakre-
sie czyszczenia budynków z  zewnątrz i  wewnątrz, usługi w  zakresie 
czyszczenia i naprawy kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia komi-
nów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, usłu-
gi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi 
w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie instalacji, konser-
wacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie instalowania drzwi i okien, 
usługi w zakresie instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie in-
stalowania i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie insta-
lowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie 
instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie in-
stalowania oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakre-
sie izolowania budynków, usługi w zakresie instalowania, konserwacji 
i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji 
alarmowych i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i napra-
wy instalacji grzewczych, usługi w  zakresie instalowania rusztowań, 
usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, 
usługi w  zakresie oczyszczania przez piaskowanie, usługi w  zakresie 
tapetowania, tynkowania, usługi dekarskie .

(111) 349804 (220) 2021 06 04 (210) 529983
(151) 2021 11 19 (441) 2021 07 19
(732) FOOD & FRIenDs R .J . FROnC sPÓłKa JaWna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaDKa, JeBKa, PITKa
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, 
Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, 
Druki do wypełniania, grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazu-
jące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania 
informacji handlowej o  restauracjach i  barach, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o  restauracjach, Organizowanie prezen-
tacji, wystaw handlowych i  reklamowych, Prezentowanie i  informo-
wanie o  barach i  restauracjach poprzez Internet, 38 Przesyłanie in-
formacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci 
informatyczne i  telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, Zapewnienie dostępu do  portalu w  Internecie, Usługi poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i  wiadomości 
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za  pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udo-
stępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron 
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internetowych za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośred-
nio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, 
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich do-
stawa, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cate-
ringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady .

(111) 349805 (220) 2019 12 31 (210) 508613
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) KURasIK anDRZeJ sTanIsłaW OVOVITa, Prawda (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eggsafe
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 08 .07 .11, 14 .05 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 jaja, substytuty jaj, jaja suszone, jaja kurze, jaja mrożo-
ne, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja solone, jajka herbacia-
ne, żółtka jajek, białka jajek, jaja ptasie i produkty z jaj, jaja po szkoc-
ku, jaja w  proszku, koktajle jajeczne bezalkoholowe, jaja w  stanie 
płynnym, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, pasty do sma-
rowania składające się głównie z  jajek, gotowe dania składające się 
głównie z  kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i  bulionu 
(oden) .

(111) 349806 (220) 2021 01 29 (210) 523804
(151) 2022 01 21 (441) 2021 09 27
(732) MaTysIaK TOMasZ, Konstantynów łódzki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturalnie sMaCZne
(540) 

(531) 11 .03 .05, 11 .03 .09, 11 .01 .01, 05 .03 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe na bazie mięsa/składające się głównie 
z  mięsa, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające się 
głównie z  warzyw, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, goto-
we posiłki, żywność preparowana i przekąski słone, 30 gotowe potrawy 
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie mąki, gotowe potrawy 
na bazie ryzy, kaszy, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdze .

(111) 349807 (220) 2021 08 04 (210) 532347
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) QUaDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) QUaDIa
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkolenia i naucza-
nie w  dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycz-
nych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań klinicznych, 
Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udzie-
lanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie 
farmaceutyków i  badań klinicznych, Próby kliniczne, laboratoria me-
dyczne, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi obrazowania me-

dycznego, Opieka medyczna i  analizy związane z  leczeniem pacjenta, 
Usługi medyczne w  zakresie oceny stanu zdrowia, Badania w  zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania medyczne, Konsulta-
cje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik 
medycznych, Usługi analiz medycznych związanych z  leczeniem osób, 
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne do  użytku 
w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, Udostępnianie infor-
macji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi telemedycz-
ne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usłu-
gi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na  odległość 
[tele-reporting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych .

(111) 349808 (220) 2021 08 04 (210) 532339
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) sZłaPa MIChał, łęki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epacking
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 .05 .01, 24 .15 .02, 24 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Zgniatany papier do  pakowania, Materiały do  pako-
wania wykonane z papieru albo kartonu, Jednorazowe produkty pa-
pierowe do pakowania, Papier do zawijania, Wypełnienia z papieru 
lub kartonu .

(111) 349809 (220) 2021 08 30 (210) 533271
(151) 2022 01 21 (441) 2021 09 27
(732) KUlesZa MałgORZaTa BIURO RaChUnKOWe, łódź (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 26 .01 .06, 26 .11 .07, 26 .04 .02, 20 .07 .01, 20 .07 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradz-
two księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Komputerowe sporządzanie listy 
płac, Przygotowanie listy płac, sporządzanie listy płac, Usługi dorad-
cze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi konsultingowe 
w  zakresie księgowości podatkowej, Księgowość i  rachunkowość, 
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Rachunkowość, 
księgowość i  audyt, Rachunkowość, w  szczególności księgowość, 
skomputeryzowana rachunkowość, Usługi w  zakresie księgowości 
i  rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunko-
wość], Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podat-
kowymi, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, sporządzanie bilansów finansowych, Przygotowywanie pro-
fesjonalnych bilansów dla firm, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organi-
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zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej .

(111) 349810 (220) 2021 08 30 (210) 533273
(151) 2022 01 21 (441) 2021 09 27
(732) lsI sOFTWaRe sPÓłKa aKCyJna, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ordermart
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] do  zarzą-
dzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe do  przetwarzania danych, Programy komputerowe 
do  zarządzania projektami, Programy komputerowe do  zarządzania 
sieciami, Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobrania], 
Programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów ka-
sowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie 
i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy komputerowe, 35 Usłu-
gi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 
Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hote-
lami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo związane z  zarządzaniem, Zarządzanie proce-
sami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi 
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w  zakresie otwierania restauracji i  ich  dzia-
łalności, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restaura-
cjami dla osób trzecich, 42 Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programo-
waniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego .

(111) 349811 (220) 2021 08 30 (210) 533274
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) BOłDysZ KaROlIna aThleKIDs, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aThle KIDs by KaROlIna BOłDysZ
(540) 

(591) fioletowy, różowy, pomarańczowy, czarny
(531) 04 .05 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 41 edukacja sportowa .

(111) 349812 (220) 2021 08 30 (210) 533285
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) KlInIKa ChIRURgII DR . e . RaDZIKOWsKIeJ sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RaDZIKOWsKa ClInIC

(540) 

(591) złoty
(531) 25 .01 .25, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .02
(510), (511) 44 Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, 
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowot-
nej, Kliniki medyczne .

(111) 349813 (220) 2021 08 30 (210) 533292
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) KaŹMIeRCZaK MaRCIn, łódź (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, biały, fioletowy, szary
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 17 .05 .25, 29 .01 .15
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w  zakresie miernictwa 
geodezyjnego .

(111) 349814 (220) 2019 12 03 (210) 507584
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 20
(732) sanTanDeR COnsUMeR BanK sPÓłKa aKCyJna,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraty
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi 
transakcji finansowych .

(111) 349815 (220) 2021 09 07 (210) 533651
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) elum
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe .
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(111) 349816 (220) 2021 09 07 (210) 533652
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIRX
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej .

(111) 349817 (220) 2021 09 07 (210) 533653
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIRX eneRgy
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej .

(111) 349818 (220) 2021 06 24 (210) 530689
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) BROWaR BRanIeWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRanIeWO
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, brązowy, ciemnoniebieski, 
jasnoniebieski, szary, beżowy
(531) 07 .01 .01, 07 .01 .03, 04 .03 .03, 25 .01 .15, 06 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 349819 (220) 2021 06 24 (210) 530690
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) BROWaR BRanIeWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jasne Że Pełne
(540) 

(591) brązowy, zielony, beżowy
(531) 05 .11 .15, 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 349820 (220) 2021 06 24 (210) 530691
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) BROWaR BRanIeWO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KUFlOWe
(540) 

(591) brązowy, czarny, srebrny, bialy, jasnobrązowy, czerwiny
(531) 11 .03 .03, 19 .01 .04, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe .

(111) 349821 (220) 2021 06 24 (210) 530720
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) PhaM hUOng Van OFICyna lUsTRO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lustro
(510), (511) 16 Książki beletrystyczne, Książki, Książki dla dzieci, Książ-
ki dla dzieci z elementem audio, 41 Usługi wydawnicze, z wyjątkiem 
prac drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i  czasopism 
w Internecie .

(111) 349822 (220) 2021 07 14 (210) 531514
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) sTePOWICZ anna, BIeŃKIeWICZ Jan neO ClInIC  
sPÓłKa CyWIlna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neO ClInIC
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .13 .04, 24 .15 .01
(510), (511) 44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Ba-
dania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub 
leczenia, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, Doradztwo w zakreisie leczenia farmakologicznego, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, Kliniki, Kliniki medyczne, le-
czenie bezpłodności, Medyczne badania osób, Obrazowanie optycz-
ne do użytku w diagnostyce medycznej, Opieka medyczna i analizy 
związane z  leczeniem pacjenta, Organizowanie leczenia medycz-
nego, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Przeprowadzanie 
badań medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie 
usług medycznych, Testy ciążowe, Udostępnianie informacji me-
dycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu 
medycznemu, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie infor-
macji związanych z  usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi badań krwi, Usługi badań 
mammograficznych, Usługi badań medycznych związane z diagno-
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zowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań przesiewowych w celu 
wykrycia raka szyjki macicy, Usługi badań przesiewowych w celu wy-
krycia raka piersi, Usługi ginekologiczne, Usługi informacji medycz-
nej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik 
medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, 
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w  zakresie leczenia me-
dycznego, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych .

(111) 349823 (220) 2021 08 20 (210) 532918
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) PITyŃsKI aDaM, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITBUD
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 15 .01 .19, 26 .05 .01, 26 .05 .16, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Usługi budowlane .

(111) 349824 (220) 2021 08 03 (210) 532293
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) lagaTTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nice house nIeRUChOMOŚCI
(540) 

(591) różowy, szary
(531) 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości .

(111) 349825 (220) 2021 08 13 (210) 532683
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) ChIllWagOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kielce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKaKORea
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do po-
brania, nagrania audio, w tym do pobrania, nagrania cyfrowe, nagra-
nia dźwiękowe, w  tym do  pobrania, nagrania muzyczne, nagrania 
multimedialne, nagrania muzyczne w  postaci płyt, nagrania wideo, 
w tym do pobrania, nagrania wideo w postaci płyt, nagrania wideo 
z  muzyką, do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
Mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do  pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym 
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, 
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tu-
rystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby 
uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, Tor-
by na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki biznesowe, Waliz-

ki skórzane, skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, nosidełka 
kangurki niemowlęce, nosidełka [plecaki] do  noszenia niemowląt, 
nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemow-
ląt do noszenia na ciele, nosidełka dla zwierząt [torby], Portmonetki, 
Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, skóra i  imitacje 
skóry, sztuczna skóra, skóra syntetyczna, skóra surowa lub półprze-
tworzona, 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież 
damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, 
Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
do  biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież 
dżinsowa, Odzież z  lateksu, Odzież skórzana dla motocyklistów, 
Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, Bielizna 
dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie damskie, 
Obuwie dziecięce, nakrycia głowy męskie, nakrycia głowy damskie, 
nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na  rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie 
biznesowe zespołami muzycznymi, negocjowanie transakcji handlo-
wych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, negocjacje kontraktów reklamowych, 
Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, w  tym barami 
i pubami, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarzą-
dzaniu, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Usługi marke-
tingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi han-
dlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych oraz 
do  pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej następujących 
towarów: kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wybielające do użyt-
ku domowego, preparaty do mycia do użytku domowego, prepara-
ty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do prania, pasty 
do  obuwia, środki do  czyszczenia obuwia [preparaty], suplementy 
diety, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, walizy, torby podróżne, 
torby i portfele, parasole, parasolki, portmonetki, nosidełka dla dzie-
ci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i  imitacje skóry, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi zespołów mu-
zycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Wy-
stępy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty 
muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów muzycz-
nych, Występy muzyczne i  piosenkarskie, Reżyserowanie przedsta-
wień muzycznych, Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządza-
nie stroną artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i  muzycznych, Montaż wideo, Pro-
dukcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Wypożyczanie nagrań muzycznych i  fonograficznych, Publikowanie, 
Publikowanie tekstów muzycznych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie 
filmów nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawni-
cze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie  do  pobrania] w  Internecie, 
w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne w za-
kresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania i marketingu, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i restauracji, 
Usługi snack-barów, Usługi barów typu fast-food, w  tym na  wynos, 
Usługi mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food i restau-
racji, Usługi barów sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi kawiarni, Usługi 
lodziarni, Usługi pubów, Obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego .

(111) 349826 (220) 2021 08 14 (210) 532702
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ŚlIWeRsKa MagDalena, Młyńsko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balans Dog
(540) 

(591) granatowy
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .11
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(510), (511) 9 e-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały 
na  zajęcia, do  pobrania, Książki zapisane na  płytach, Książki audio, 
Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobra-
nia, nagrania wideo, nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne 
nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multime-
dialne do  pobrania, Podcasty, Podcasty do  pobrania, nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], 
nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Środki 
edukacyjne do  pobrania, Tygodniowe publikacje w  formie elektro-
nicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprze-
daży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edu-
kacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki 
audio, książki elektroniczne do  pobrania, biuletyny elektroniczne 
do pobrania, nagrania wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, po-
bieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki 
multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, nagra-
ne magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty 
CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, środki 
edukacyjne do  pobrania, tygodniowe publikacje w  formie elektro-
nicznej do pobrania z  Internetu, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, buty dla psów, 
meble dla zwierząt domowych, koszyki dla psów, posłania dla psów, 
zabawki dla psów, karma dla psów, 41 Usługi edukacyjne i szkolenio-
we, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkolenio-
wych online, Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć online dla nie-
wielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści audio online nie do po-
brania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyj-
nych, nie online, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Udzielanie informacji edukacyjnych online z kom-
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, nauczanie 
i  szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt 
na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Świad-
czenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, nauka tresury zwierząt, 
szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] pod-
castów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie, Publikowanie dokumentów, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie foto-
grafii, Publikowanie przewodników edukacyjnych i  szkoleniowych, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, Wy-
dawanie audiobooków .

(111) 349827 (220) 2021 08 23 (210) 532976
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) MIChalsKI BaRTOsZ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB KOX-BUD
(540) 

(591) granatowy, czarny
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 37 Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, 
Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, sufitów i  dachów, Re-
montowanie budynków, Instalacja urządzeń łazienkowych, Odna-
wianie wyposażenia łazienek, Odnawianie wnętrz budynków, Usługi 
odnawiania mieszkań, Instalowanie wyposażenia kuchennego, In-
stalowanie sprzętu kuchennego .

(111) 349828 (220) 2021 06 17 (210) 530432
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od 1763 DWÓR aRTUsa PIeRnIKI 
TORUŃsKIe
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, niebieski, ciemnoniebieski, 
brązowy, ciemnobrązowy, beżowy, szary, czarny
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 26 .01 .14, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka .

(111) 349829 (220) 2021 06 17 (210) 530433
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od 1763
(540) 

(591) czerwony, niebieski, żółty, jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 07 .01 .08, 07 .01 .24, 26 .01 .14, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka .
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(111) 349830 (220) 2021 06 17 (210) 530434
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od  1763 BagaTelKa RODZynKI, JaBłKO, 
CynaMOn
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 08 .01 .11, 25 .01 .15, 25 .01 .19, 25 .05 .02, 02 .01 .01, 02 .01 .15, 
02 .01 .23, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka .

(111) 349831 (220) 2021 06 17 (210) 530435
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od  1763 BagaTelKa RODZynKI, JaBłKO, 
CynaMOn
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, jasnobrązowy, ciemnoczerwony
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 05 .07 .13, 05 .07 .22, 05 .07 .02, 
05 .07 .21, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka .

(111) 349832 (220) 2021 06 17 (210) 530436
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od 1763 BaTOn PIeRnIKOWy Z naDZIenIeM 
OWOCOWyM W CZeKOlaDZIe
(540) 

(591) czarny, biały, brązowy, różowy, ciemnoróżowy, jasnobrązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
08 .01 .11, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 25 .01 .15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Batoniki, Pierniki .

(111) 349833 (220) 2021 06 17 (210) 530437
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od 1763 seRCa PIeRnIKOWe 

W CZeKOlaDZIe Z CIasTa leŻaKUJĄCegO W WhIsKy WhIsKy 
edycja limitowana
(540) 

(591) czarny, złoty, brązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .13, 
08 .01 .09, 25 .01 .15, 19 .01 .05, 29 .01 .13, 02 .09 .01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki .

(111) 349834 (220) 2021 06 17 (210) 530438
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) FaBRyKa CUKIeRnICZa KOPeRnIK sPÓłKa aKCyJna,  
Toruń (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPeRnIK TORUŃ od 1763 Valentino ChałWOWe ChRUPIĄCy 
WaFeleK W  CZeKOlaDZIe Z  KReMeM O  sMaKU ChałWOWyM 
CRUnChy WaFeR WITh halVa CReaM COVeReD In DesseRT 
ChOCOlaTe Valentino ChałWOWe halva
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 02 .01 .23, 26 .01 .14, 02 .09 .01, 25 .01 .15, 
09 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wafle nadziewane .

(111) 349835 (220) 2021 07 21 (210) 531794
(151) 2021 12 06 (441) 2021 08 16
(732) agRO-sIeĆ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chełmno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKURaTOR
(540) 

(591) zielony, niebieski, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 20 .01 .01, 20 .01 .11
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(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki chemiczne do na-
wozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzro-
stu roślin, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub 
celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne preparaty do  użyź-
niania gleby, nawozy biologiczne stosowane do  uzdatniania gleby, 
nawozy użyźniające glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulep-
szania gleby, Polepszacze do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, 
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych .

(111) 349836 (220) 2021 07 09 (210) 531335
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) haliexpert
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, kosmetyki 
w formie Pasty, lotiony, Peelingi, lakiery do paznokci, Maseczki ko-
smetyczne, Pomadki do  ust, antyperspiranty, Preparaty do  kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Od-
świeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybie-
lające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, Preparaty 
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Preparaty do  depilacji, Produkty toaleto-
we i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i  ścierania, Środki stosowane w  praniu, w  tym środki wybielające, 
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mi-
neralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i  wzmacniające organizm, suplementy diety 
do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów lecz-
niczych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Preparaty 
ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały opatrunko-
we, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Pro-
dukty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne, 10 aparaty i  instrumenty medyczne, aparatura dia-
gnostyczna do  celów medycznych, aparatura do  analizy do  celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chirur-
giczne, Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, artykuły 
ortopedyczne, smoczki dziecięce, Bandaże do  celów leczniczych, 
Poduszki do  celów leczniczych, strzykawki do  celów medycznych, 
aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 349837 (220) 2021 08 16 (210) 532720
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) KRUPa MaRCIn agenCJa aRTysTyCZna Inny POZIOM, 
studzieniec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inny POZIOM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .10

(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fo-
tograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Do-
starczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Komponowanie 
muzyki dla osób trzecich, Kształcenie i  szkolenia w  dziedzinie mu-
zyki i rozrywki, Obsługa sal tanecznych, Obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, Obsługa studia filmowego, Odgrywanie roli clowna, 
Organizacja atrakcji na  obozach letnich, Organizacja i  prezentacja 
widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i  arty-
stycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkur-
sów muzycznych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Or-
ganizowanie festiwali, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z telewizją, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z  filmem, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z  filmami 
wideo, Organizowanie festiwali w  celach rozrywkowych, Organizo-
wanie gal .

(111) 349838 (220) 2021 08 13 (210) 532695
(151) 2021 12 23 (441) 2021 09 06
(732) sZUlIK MaRCIn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) medimedi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem me-
dycznym, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu hurto-
wego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detaliczne-
go w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towa-
rów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe 
w  zakresie produktów farmaceutycznych, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarcza-
nie informacji handlowych z  internetowych baz danych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów han-
dlowych, Organizacja wystaw do  celów reklamowych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw 
w  celach handlowych, Organizacja wystaw w  celach reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach handlowych, Orga-
nizowanie i  prowadzenie targów i  wystaw w  celach reklamowych, 
Organizowanie i  prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw i  pokazów handlowych, Organizowanie i  prze-
prowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i  pokazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamo-
wych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Organizowanie wystaw i  imprez do  celów handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie wystaw i  targów w  celach han-
dlowych i  reklamowych, Organizowanie wystaw i  targów w  celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w ce-
lach biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a  licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wy-
staw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
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weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzę-
tem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  preparatami i  artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku ze  sprzętem weterynaryjnym, 37 Instalacja 
aparatury medycznej, Konserwacja sprzętu medycznego, naprawa 
i  konserwacja instrumentów, urządzeń i  sprzętu medycznego, ste-
rylizacja narzędzi medycznych, Usługi naprawy sprzętu medyczne-
go, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, naprawa maszyn 
i sprzętu medycznego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
medycznych, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń i  przyrzą-
dów medycznych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Dezynfekcja instrumen-
tów chirurgicznych, naprawa i konserwacja instrumentów i aparatury 
chirurgicznej, naprawa aparatury chirurgicznej, sterylizacja narzędzi 
chirurgicznych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, 
naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, 41 szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycy-
ny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Zapewnianie szkolenio-
wych kursów medycznych, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Usłu-
gi nauczania związane z branżą chirurgiczną, Doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych doty-
czących zagadnień medycznych, 44 Wypożyczanie instrumentów 
medycznych, Usługi doradcze w  zakresie przyrządów medycznych, 
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze 
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące produktów medycznych, Wynajem urządzeń 
medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego i  służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie 
medycznych urządzeń rentgenowskich, Wynajem sprzętu do  celów 
medycznych, Wypożyczanie maszyn i  urządzeń medycznych, Wy-
pożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, 
Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do  leczenia medyczne-
go, Udzielanie informacji w  zakresie wypożyczania maszyn i  apara-
tury medycznej, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Usługi 
doradcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze dotyczące instrumen-
tów chirurgicznych, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych 
produktów farmaceutycznych, Usługi informacyjne dotyczące we-
terynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi doradcze doty-
czące przyrządów stomatologicznych, Wypożyczanie instrumentów 
weterynaryjnych, Weterynaryjne usługi doradcze, Wynajmowanie 
robotów chirurgicznych .

(111) 349839 (220) 2021 08 12 (210) 532612
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FITOneseT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, lakie-
ry do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspi-
ranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depila-
cji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i  preparaty witami-
nowe, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i  mineralne, Mineralne wody do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, suple-
menty diety do  celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice, Produkty 

krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do  opatrunków gipsowych, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i  instrumenty medyczne, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do ana-
lizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycz-
nych, aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 349840 (220) 2021 07 28 (210) 532094
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) laCheRa TOMasZ, Zabrze (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kwietnik Obrazów
(510), (511) 40 Drukowanie portretów, Drukowanie fotograficz-
ne, Drukowanie zdjęć, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie wzorów, 
Drukowanie, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie 
fotografii z  nośników cyfrowych, Drukowanie ozdobnych wzorów 
na  opakowaniach prezentów, Drukowanie obrazów na  przedmio-
tach, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i  zdjęć, 41 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, Malowanie portretów, Fotografia portretowa .

(111) 349841 (220) 2021 08 02 (210) 532225
(151) 2021 12 10 (441) 2021 08 23
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO UZDROWIsKOWe UsTROŃ  
sPÓłKa aKCyJna, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Ustroń
(540) 

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
naturalne, Maski kosmetyczne, Żele do ciała, 5 Borowina lecznicza, 
Borowina do  kąpieli, Preparaty chemiczne do  celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, Radiologiczne substancje 
kontrastowe do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
sole mineralne do  kąpieli, sole do  celów medycznych, Mydła lecz-
nicze, Wody mineralne do celów medycznych, 32 Wody gazowane, 
Woda mineralna, Woda stołowa, Woda sodowa, 41 Usługi edukacji 
medycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
42 Badania geologiczne, geologiczne (ekspertyzy-), Poszukiwania 
geologiczne, 43 Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi ho-
telowe, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Rezerwacja pokoi, Tymczasowe zakwaterowanie, 44 Usługi sanato-
riów, sanatoria, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowi-
ska [spa], Rehabilitacja fizyczna, Fizjoterapia, hydroterapia, Psycho-
terapia, Usługi opieki medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, 
Badania medyczne, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Placówki rekonwalescencji, szpitale, Kliniki, Masaż .

(111) 349842 (220) 2021 08 03 (210) 532295
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RaTRaVIn
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, lakiery 
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspiranty, 
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Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
Preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, 
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Pro-
dukty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające lecze-
nie i wzmacniające organizm, suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty bio-
logiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bak-
teriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, 
surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutycz-
ne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farma-
ceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków 
gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do  celów me-
dycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty che-
miczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i instrumenty 
medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki le-
karskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, Bandaże do celów 
leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów me-
dycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 349843 (220) 2021 08 03 (210) 532299
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lUTelOPTIK
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, lakiery 
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
Preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, 
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Pro-
dukty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające lecze-
nie i wzmacniające organizm, suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty bio-
logiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bak-
teriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, 
surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutycz-
ne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farma-
ceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków 
gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do  celów me-
dycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty che-
miczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 aparaty i instrumenty 
medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki le-
karskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, Bandaże do celów 
leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów me-
dycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 349844 (220) 2021 07 30 (210) 532270
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) RUTKOWsKI KRZysZTOF, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski Patrol
(510), (511) 45 Usługi elektronicznego monitorowania w celach bez-
pieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, 
Pomoc w  lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Usługi 
odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne w  zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji na temat usług oso-
bistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mie-
nia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi 
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w za-
kresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, 
Monitoring alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, Ocena 
bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem 
urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń do  nadzoru 
bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem 
związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Usługi szacowania ryzy-
ka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w za-
kresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie prze-
szłości osób, Obrona cywilna, namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka 
w zakresie ochrony, Ochrona policyjna, Monitoring systemów bezpie-
czeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie kradzionych pojazdów, Świad-
czenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, śledztwa powypad-
kowe, Śledzenie skradzionych przedmiotów, służby bezpieczeństwa 
podczas imprez publicznych, Świadczenie usług rekonesansu i nad-
zoru, Udzielanie informacji związanych z usługami strażników, Usługi 
badania wariografem, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycznej 
ochrony osób, Usługi doradztwa związane z  przygotowywaniem 
standardów, Usługi kontroli zabezpieczeń na  rzecz osób trzecich, 
Usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi loka-
lizowania skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych 
pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie 
w  budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi 
stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, 
Usługi strażników mające na  celu zapobieganie włamaniom, Usługi 
w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywil-
nej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony, 
Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony 
fizycznej, Usługi w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rze-
czy zagubionych, Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, 
Usługi wykrywania bomb, Usługi wykrywania i  likwidowania ładun-
ków wybuchowych, Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, za-
bezpieczania i  ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wyna-
jem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, 
Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu 
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych .

(111) 349845 (220) 2021 07 30 (210) 532275
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) FUnDaCJa słUŻĄC ŻyCIU, Chełmno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUnDaCJa słUŻĄC ŻyCIU
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .07 .24, 03 .09 .01, 03 .09 .24, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 26 .11 .13
(510), (511) 35 Organizacja targów w celach handlowych i  reklamo-
wych, Organizacja wystaw w celach handlowych u reklamowych, Or-
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ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
36 Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na  własność, administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Usługi w  zakresie nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i  majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
(nieruchomości), Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, gromadzenie funduszy 
i  sponsorowanie finansowe, 41 Kongresy (organizowanie i  prowa-
dzenie), Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Udostępnianie infor-
macji na temat kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i  kongresów, Organizowanie seminariów i  kongresów o  tematyce 
medycznej, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kul-
turalnych i edukacyjnych, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z  przygotowaniem, organizowaniem i  prowadzeniem, kongresów, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Prowadzenie seminariów 
i  kongresów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Orga-
nizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja warsztatów 
i  seminariów, Organizacja wystaw w  celach edukacyjnych, Organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw do celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
prospektów, Wydawanie katalogów, Wydawanie czasopism i książek 
w  postaci elektronicznej, Publikacja i  wydawanie prac naukowych 
związanych z technologia medyczną, Wydawanie biuletynów .

(111) 349846 (220) 2021 03 18 (210) 526258
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ITRUsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iT i TRUsT
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .02
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do po-
jazdów], alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Urządzenia 
ostrzegawcze do  celów bezpieczeństwa, Urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, 
sprzęt do szyfrowania, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrują-
ce], Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do przechowy-
wania danych, Urządzenia do  przetwarzania sygnałów cyfrowych, 
Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urzą-
dzenia i  przyrządy kodujące i  dekodujące, Urządzenia i  przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], Urządzenia testujące do celów dia-
gnostycznych, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zabezpie-
czające i ochronne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy 
zabezpieczające, Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elek-
tryczne], Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Urządzenia do kontroli 
bezpieczeństwa, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządze-
nia komputerowe do  magazynowania danych, Urządzenia do  prze-
chowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], Urządzenia 
do  przechowywania programów komputerowych, Urządzenia 
do ochrony danych [kopie zapasowe], Interaktywne bazy danych, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, Opracowywanie biznesowych danych staty-
stycznych, Usługi doradcze związane z  elektronicznym 
przetwarzaniem danych, Usługi informacyjne w zakresie przetwarza-
nia danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, Pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, sporządzanie rapor-

tów dotyczących projektów w  zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Opracowywanie strate-
gii przedsiębiorstw, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi 
ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi ekspertów 
w  zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów do  spraw 
efektywności działalności gospodarczej, nabywanie towarów i usług 
dla innych firm, Udzielanie porad dla konsumentów o  produktach, 
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów w  imieniu firm, Usługi doradcze 
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze 
i  konsultingowe w  zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, nabywa-
nie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo 
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie pro-
wadzenia firmy, Usługi doradcze w  zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi w  zakresie zarządzania 
ryzykiem w działalności gospodarczej, 37 Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalacja sprzętu audiowizualnego, Konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i  bezpieczeństwa, Budowa infrastruktury, Budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infrastruktury łączno-
ściowej, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Konserwacja 
i naprawa systemów kontroli dostępu, Usługi doradcze dotyczące in-
stalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi informacyjne związane z in-
stalacją systemów zabezpieczających, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Doradztwo projektowe, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania 
systemów informatycznych, analizy komputerowe, analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące 
rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie opro-
gramowania zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Usługi doradcze dotyczące komputerowych 
systemów informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
architektury i  infrastruktury technologii informacyjnej, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i  zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Progra-
mowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami inter-
netowymi, Utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed 
zagrożeniami, szyfrowanie, deszyfrowanie i  uwierzytelnianie infor-
macji, wiadomości i danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa komputerowego w celu ochrony danych, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w  celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Monitorowanie syste-
mów komputerowych do  celów bezpieczeństwa, Opracowywanie 
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Świadczenie usług 
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do kompute-
rów i  skomputeryzowanych transakcji, Usługi bezpieczeństwa kom-
puterowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sie-
ci, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi IT w  celu ochrony danych, Usługi 
ochrony danych oparte na  technologii przetwarzania w  chmurze, 
Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, 
Usługi cyberbezpieczeństwa, Budowanie systemów cyberbezpie-
czeństwa, Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, ana-
liza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena do-
tycząca opracowywania produktów, analiza projektu produktu, 
analiza opracowywania produktu, audyt jakości, Certyfikacja [kon-
trola jakości], Doradztwo w  dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo 
w zakresie zapewniania jakości, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola 
jakości, Kontrola jakości usług, Kontrola jakości w zakresie systemów 
komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania kom-
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puterowego, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Ocena wy-
dajności przetwarzania danych w  oparciu o  test wzorcowy, Ocena 
wydajności systemów komputerowych w  oparciu o  test wzorcowy, 
Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opracowywanie 
metod testowych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, Testowa-
nie, analizowanie i  monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
Testowanie bezpieczeństwa produktów, Testowanie komputerów, 
Testowanie naukowe wspomagane komputerowo, Testowanie pro-
duktów, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testowa-
nie programów komputerowych, Testowanie przemysłowe, Testowa-
nie przemysłowe wspomagane komputerowo, Testy jakości, Testy 
kontroli jakości, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi projektowania 
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi testowa-
nia obciążenia stron internetowych, Usługi testowania systemów alar-
mowych i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn in-
ternetowych, Usługi testowania w  celu certyfikacji jakości lub 
standardów, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywa-
nych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
wiadomości przekazywanych za  pomocą telekomunikacji, Usługi 
w  zakresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w  zakresie 
testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w  zakresie uwie-
rzytelniania, Usługi zapewnienia jakości, Doradztwo techniczne doty-
czące bezpieczeństwa, Doradztwo techniczne w  dziedzinie teleko-
munikacji, Doradztwo techniczne związane z  programowaniem 
komputerów, Doradztwo technologiczne, ekspertyzy w  zakresie 
technologii, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenc-
kich, Projektowanie i  opracowywanie produktów przemysłowych, 
Projektowanie i  planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, 
Projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjne-
go, Projektowanie na  zamówienie i  inżynieria w  zakresie systemów 
telefonicznych, systemów telewizji kablowej i  światłowodów, Prze-
prowadzanie testów przemysłowych, Przygotowywanie raportów 
dotyczących badań technologicznych, Tworzenie programów kon-
trolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i zwią-
zanej z  nimi wizualizacji, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, Usługi doradztwa technicznego związane z programowa-
niem komputerowym, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usługi w zakresie 
planowania technologicznego, Usługi w zakresie udzielania informa-
cji technologicznych, analizy wykonalności projektu, Badania doty-
czące projektowania, Badania w zakresie projektowania komputerów, 
Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, Doradztwo 
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w zakre-
sie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w  zakresie 
projektów technologicznych, Planowanie projektu, Projektowanie 
broszur, Projektowanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie 
baz danych, Projektowanie i  opracowywanie sieci, Projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projekto-
wanie i  rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie systemów 
elektronicznych, Projektowanie systemów informatycznych związa-
nych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczą-
cych zarządzania, Projektowanie systemów komputerowych, Projek-
towanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów 
przetwarzania danych, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania 
systemów informacyjnych, Usługi doradcze w  zakresie projektowa-
nia, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputero-
wych, Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputero-
wego, Usługi projektowania i  planowania dotyczące sprzętu 
telekomunikacyjnego, Usługi projektowania narzędzi do przetwarza-
nia danych, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarza-
nia danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, 
Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowa-
nia technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowa-
nia w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania 
w odniesieniu do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu 
do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie two-
rzenia sieci, Usługi projektowania w  zakresie procesorów danych, 
Usługi projektowe w  dziedzinie sprzętu i  programów komputero-
wych, Usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputery-
zowanych systemów do  przetwarzania informacji, Usługi technolo-
giczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego dotyczącego komputerów, Usługi technologiczne 
w zakresie projektowania, Badania dotyczące przetwarzania danych, 

Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porów-
nawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w  zakresie efektywności syste-
mów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów, 
Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania związane 
ze  skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, 
Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów tech-
nicznych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i  oprogramowania, Opracowywanie sieci komputero-
wych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowy-
wanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów prze-
chowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania 
danych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie 
urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wy-
świetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i  opro-
gramowania komputerowego do  analiz i  sprawozdawczości 
handlowej, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi w  dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych [eDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarzą-
dzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITsM], Zarzą-
dzanie projektami w  zakresie technologii informacyjnych, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania do  bezpiecz-
nych operacji w sieci, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych 
dla innych, Tworzenie stron internetowych, Projektowanie systemów 
cyberbezpieczeństwa, Wdrażanie systemów bezpieczeństwa infor-
macji, audyty systemów bezpieczeństwa informacji .

(111) 349847 (220) 2021 05 27 (210) 529404
(151) 2022 01 21 (441) 2021 07 12
(732) ZaKOWICZ KaCPeR, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Vicante
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem .

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) 043142 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 043749 (180) 2033 02 07 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) 051416 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051418 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051419 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051420 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051421 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051422 (180) 2032 12 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051510 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości .
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(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) 075623 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075625 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 075884 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076082 (180) 2032 03 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076087 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076115 (180) 2032 04 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076902 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077202 (180) 2031 12 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077389 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077468 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077579 (180) 2032 02 26 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) 078597 (180) 2032 03 07 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) 078725 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079118 (180) 2032 09 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080045 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080085 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080124 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080138 (180) 2032 03 26 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) 081973 (180) 2032 07 17 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) 082761 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082988 (180) 2032 08 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083184 (180) 2032 01 06 Prawo przedłużono w całości .

(111) 086759 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087397 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 100294 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 105768 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 140879 (180) 2031 10 25 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: ciekłe, stałe i  gazo-
we węglowodorowe substan-
cje i  ich  mieszaniny stosowane 
w  przemyśle, w  szczególności 
propan, butan, propylen, izobu-
tan, metan, etan, pentan, eten, 
propen, buten, butadien, propy-
len, polipropylen, tlenek etylenu, 
polietylen hDPe, lDPe, llDe, 
dwuchloroetan, MTBe, monoety-
lenglikol, toluen, styren, pozostałe 
gazy techniczne, kauczuk płyn-
ny i  kleje kauczukowe; 4: paliwa 
ciekłe i  gazowe, w  szczególności 
propan, butan i  ich  mieszaniny; 
5: gazy medyczne; 6: metalowe 
zbiorniki i  pojemniki na  paliwa 
ciekłe i  gazowe, butle gazowe 
oraz osprzęt do  tych zbiorników, 
pojemników i  butli; 9: urządze-
nia do  tankowania paliw, w  tym 
dystrybutory paliw, osprzęt kon-
trolno-pomiarowy do  instalacji 
gazowych i  paliwowych, sprzęt 
i odzież do ochrony osobistej; 11: 
urządzenia i  instalacje grzewcze 
i  gazowe, zapalniczki do  gazu; 
12: pojazdy lądowe i  ich  części, 
w  szczególności autocysterny 
i  samochody dostawcze, balony 
i sterowce oraz ich części i osprzęt, 
osprzęt gazowy do silników spali-
nowych; 16: publikacje drukowa-
ne periodyczne i dziełowe, wyro-
by z papieru, artykuły biurowe; 20: 
niemetalowe zbiorniki, pojemniki 
i butle na paliwa ciekłe i gazowe, 
w szczególności na propan, butan 
i  mieszaniny propanu i  butanu; 
25: odzież robocza; 34: zapalnicz-
ki gazowe i  zbiorniczki z  gazem 
do  zapalniczek; 35: działalność 
reklamowa i  marketingowa, 
w szczególności doradztwo w za-
kresie organizowania i kierowania 
działalnością reklamowa, bada-
nia rynku, doradztwo handlowe, 
udostępnianie miejsc na  treści 
reklamowe oraz wynajmowanie 
obiektów i  materiałów reklamo-
wych, komputerowa lokalizacja 
środków transportu, w  szczegól-
ności wagonów kolejowych; 37: 
usługi budowlane i  remontowo-
-budowlane, budowa stacji pali-
wowych i  stacji autogazu, usługi 
stacji paliwowych i  autogazu, 
budowa instalacji przesyłowych, 
grzewczych i  technologicznych, 
serwis gwarancyjny i  naprawczy 
urządzeń i  instalacji zwłaszcza 
gazowych; 39: dystrybucja ener-
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gii i paliw, w szczególności gazów 
płynnych, napełnianie butli gazo-
wych, usługi transportu, spedycji 
i magazynowania, wynajem środ-
ków transportu i kontenerów, dys-
trybucja prasy i  usługi kurierskie; 
41: usługi szkoleniowe .

(111) 145160 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 146478 (180) 2031 10 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: ciekłe, stałe i  gazo-
we węglowodorowe substancje 
i ich mieszaniny stosowane w prze-
myśle, w  szczególności propan, 
butan, propylen, izobutan, metan, 
etan, pentan, eten, propen, butan, 
buten, butadien, propylen, polipro-
pylen, tlenek etylenu, polietylen 
hDPe, lDPe, llDe, dwuchloroetan, 
MTBe, monoetylenglikol, toluen, 
styren, pozostałe gazy techniczne, 
kauczuk płynny i  kleje kauczu-
kowe; 4: paliwa ciekłe i  gazowe, 
w  szczególności propan, butan 
i ich mieszaniny; 5: gazy medyczne; 
6: metalowe zbiorniki i  pojemniki 
na  paliwa ciekłe i  gazowe, butle 
gazowe oraz osprzęt do tych zbior-
ników, pojemników i butli; 9: urzą-
dzenia do tankowania paliw, w tym 
dystrybutory paliw, osprzęt kontro-
lno-pomiarowy do  instalacji gazo-
wych i paliwowych, sprzęt i odzież 
do  ochrony osobistej; 11: urządze-
nia i  instalacje grzewcze i gazowe, 
zapalniczki do  gazu; 12: pojazdy 
lądowe i ich części, w szczególności 
autocysterny i samochody dostaw-
cze, balony i sterowce oraz ich czę-
ści i osprzęt, osprzęt gazowy do sil-
ników spalinowych; 16: publikacje 
drukowane periodyczne i  dzieło-
we, wyroby z papieru, artykuły biu-
rowe; 20: niemetalowe zbiorniki, 
pojemniki i  butle na  paliwa ciekłe 
i gazowe, w szczególności na pro-
pan, butan i  mieszaniny propanu 
i  butanu; 25: odzież robocza; 34: 
zapalniczki gazowe i  zbiorniczki 
z  gazem do  zapalniczek; 35: dzia-
łalność reklamowa i marketingowa, 
w  szczególności doradztwo w  za-
kresie organizowania i  kierowania 
działalnością reklamową, badania 
rynku, doradztwo handlowe, udo-
stępnianie miejsc na  treści rekla-
mowe oraz wynajmowanie obiek-
tów i  materiałów reklamowych, 
komputerowa lokalizacja środków 
transportu, w  szczególności wa-
gonów kolejowych; 37: usługi bu-
dowlane i remontowo-budowlane, 
budowa stacji paliwowych i  stacji 
autogazu, usługi stacji paliwowych 
i stacji autogazu, budowa instalacji 
przesyłowych, grzewczych i  tech-
nologicznych, serwis gwarancyjny 
i  naprawczy urządzeń i  instalacji 

zwłaszcza gazowych; 39: dystrybu-
cja energii i paliw, w szczególności-
gazów płynnych, napełnianie butli 
gazowych, usługi transportu, spe-
dycji i  magazynowania, wynajem 
środków transportu i  kontenerów, 
dystrybucja prasy i  usługi kurier-
skie; 41: usługi szkoleniowe .

(111) 146479 (180) 2031 10 29 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 1: ciekłe, stałe i  gazo-
we węglowodorowe substan-
cje i  ich  mieszaniny stosowane 
w  przemyśle, w  szczególności 
propan, butan, propylen, izobu-
tan, metan, etan, pentan, eten, 
propen, butan, buten, butadien, 
propylen, polipropylen, tlenek 
etylenu, polietylen hDPe, lDPe, 
llDe, dwuchloroetan, MTBe, mo-
noetylenglikol, toluen, styren, po-
zostałe gazy techniczne, kauczuk 
płynny i kleje kauczukowe; 4: pali-
wa ciekłe i gazowe, w szczególno-
ści propan, butan i ich mieszaniny; 
5: gazy medyczne; 6: metalowe 
zbiorniki i  pojemniki na  paliwa 
ciekłe i  gazowe, butle gazowe 
oraz osprzęt do  tych zbiorników, 
pojemników i  butli; 9: urządze-
nia do  tankowania paliw, w  tym 
dystrybutory paliw, osprzęt kon-
trolno-pomiarowy do  instalacji 
gazowych i  paliwowych, sprzęt 
i odzież do ochrony osobistej; 11: 
urządzenia i  instalacje grzewcze 
i  gazowe, zapalniczki do  gazu; 
12: pojazdy lądowe i  ich  części, 
w  szczególności autocysterny 
i  samochody dostawcze, balony 
i sterowce oraz ich części i osprzęt, 
osprzęt gazowy do silników spali-
nowych; 16: publikacje drukowa-
ne periodyczne i dziełowe, wyro-
by z papieru, artykuły biurowe; 20: 
niemetalowe zbiorniki, pojemniki 
i butle na paliwa ciekłe i gazowe, 
w szczególności na propan, butan 
i  mieszaniny propanu i  butanu; 
25: odzież robocza; 34: zapalnicz-
ki gazowe i  zbiorniczki z  gazem 
do  zapalniczek; 35: działalność 
reklamowa i  marketingowa, 
w szczególności doradztwo w za-
kresie organizowania i kierowania 
działalnością reklamową, badania 
rynku, doradztwo handlowe, udo-
stępnianie miejsc na  treści rekla-
mowe oraz wynajmowanie obiek-
tów i  materiałów reklamowych, 
komputerowa lokalizacja środ-
ków transportu, w  szczególności 
wagonów kolejowych; 37: usługi 
budowlane i  remontowo-budow-
lane, budowa stacji paliwowych 
i  stacji autogazu, usługi stacji 
paliwowych i  stacji autogazu, 
budowa instalacji przesyłowych, 
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grzewczych i  technologicznych, 
serwis gwarancyjny i  naprawczy 
urządzeń i  instalacji zwłaszcza 
gazowych; 39: dystrybucja ener-
gii i paliw, w szczególnościgazów 
płynnych, napełnianie butli gazo-
wych, usługi transportu, spedycji 
i magazynowania, wynajem środ-
ków transportu i kontenerów, dys-
trybucja prasy i  usługi kurierskie; 
41: usługi szkoleniowe .

(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) 163513 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163519 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163804 (180) 2032 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163807 (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) 164156 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164199 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164200 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164325 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 164500 (180) 2032 03 22 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) 165134 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165226 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165253 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165956 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165981 (180) 2032 05 09 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 .
(111) 166650 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166700 (180) 2032 02 28 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) 166793 (180) 2032 04 02 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) 167580 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167680 (180) 2032 05 06 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  szczeliwa 
wykonane z  metalu, metale nie-
szlachetne i  ich  stopy, budowlane 
materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, 
materiały metalowe do  budowy 
torów kolejowych, przewody nie-
elektryczne i  przewody drutowe 
z  metali nieszlachetnych, drobne 
wyroby żelazne, pojedyncze wyro-
by metalowe, rury i  tuby metalo-
we, kasy pancerne, towary z metali 
nieszlachetnych nie ujęte w innych 
klasach, rudy (kruszce); 7: elemen-
ty silników rakietowych, części 
maszyn, a  mianowicie sterowniki 
paliwa i pompy do zastosowań lot-
niczych, silniki do zastosowań lotni-
czych, sprzęt natryskowy do cieczy, 
spryskiwacze z  napędem mecha-
nicznym i części zamienne do nich, 
silniki i elementy silników nie prze-
znaczone do  pojazdów lądowych, 
elementy uszczelniające sprężarek, 
części maszyn do zastosowań prze-
mysłowych, taśmy przenośników, 
podnośników i  wyciągów, sprę-
żarki powietrza i  gazu oraz części 
zamienne do  nich, pompy próż-
niowe i  części zamienne do  nich, 
obrabiarki, a mianowicie elektrody, 
przyrządy obróbkowe oraz osprzęt 
do  obróbki elektromechanicznej, 
przebijaki, punktaki, dziurkarki, 
perforatory oraz tłoczniki, matryce, 
narzynki do  zastosowań przemy-
słowych, młyny prochowe do  za-
stosowań przemysłowych, złącza 
kompensacyjne, a także wycieracz-
ki prętowe, skrobaki i  zgarniacze, 
maszyny i  obrabiarki, silniki (z  wy-
jątkiem stosowanych w  pojazdach 
lądowych), mechanizmy sprzęga-
nia i  napędu (z  wyjątkiem stoso-
wanych w  pojazdach lądowych), 
mechaniczne narzędzia rolnicze, 
inkubatory do  jaj; 9: elektronika 
lotnicza, a mianowicie elektronicz-
ne wyświetlacze lotnicze, czujniki 
elektroniczne, komputery, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, 
oprogramowanie komputerowe, 
kontrolery oświetlenia, powietrzne 
systemy alarmowe, systemy unika-
nia kolizji i  systemy ostrzegawcze, 
przyrządy kontrolne osiągów ae-
rodynamicznych, systemy pogo-
dowe i  wyświetleniowe systemy 
kartograficzne, komputery grafiki 
radarowej, instrumenty wskazują-
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ce położenie, żyroskopowe instru-
menty kierunkowe i  położeniowe 
(orientacyjne), kontrolery lotu i wy-
świetlacze kontroli lotu, kontrolery 
autopilota, zespolone wyświetla-
cze położenia i  prędkości, a  także 
czujniki, komputery i  wskaźniki 
temperatury, ciśnienia, wykrywania 
oblodzenia, danych dotyczących 
powietrza, kąta natarcia, prędko-
ści, momentu obrotowego, zbli-
żenia, a  także ostrzegające przed 
przeciągnięciem, elektroniczny, 
elektromechaniczny i  optyczny 
sprzęt do określania warunków po-
godowych, źródła zasilania i  urzą-
dzenia klimatyzacyjne do  statków 
powietrznych, elektroniczne ele-
menty i urządzenia lotnicze, a mia-
nowicie procesory i  systemy ste-
rujące, czasowe, telemetryczne, 
pobierania danych, obsługi i zarzą-
dzania, zarządzania i  dystrybucji 
mocy, rejestrujące, zarządzania 
termicznego, kontroli położenia 
oraz procesory i  systemy testowe, 
elektromechaniczne urządzenia 
uruchamiające oraz systemy stero-
wania uruchamianiem, kontrolery 
ogrzewania szyby przedniej, kon-
trolery ogrzewania wiatrochronu, 
sygnałowe urządzenia warunkują-
ce, czujniki masowego natężenia 
przepływu, czujniki i  wskaźniki 
temperatury hamulca, przyrządy 
kontrolne i  kontrolery natężenia 
prądu, elektryczne urządzenia tłu-
miące, elektroniczne, elektrome-
chaniczne i optyczne wyposażenie 
do  kontroli lotu, pomiaru i  zarzą-
dzania zasilaniem, paliwem, cieczą, 
wodą i  odpadami, pomiaru i  za-
rządzania odpadkami płynnymi, 
pomiaru i  zarządzania gęstością 
cieczy, kontroli oświetlenia i tempe-
ratury, wykrywania ognia i ochrony 
przed ogniem, wykrywania i ochro-
ny przed przegrzaniem silnika, ste-
rowania hamowaniem, sterowania, 
wyczuwania zbliżenia, wykrywania 
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 mo-
delowania i  symulacji lotnicze, na-
dmuchiwane rynny ratunkowe oraz 
tratwy ratunkowe, czujniki dymu, 
kalkulatory, okulary słoneczne, 
urządzenia i  przyrządy: naukowe, 
żeglarskie, geodezyjne, elektrycz-
ne, fotograficzne, kinematograficz-
ne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  rato-
wania życia, do  celów dydaktycz-

nych, urządzenia do  nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, 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 przeciwo-
blodzeniowe do statków powietrz-
nych, złączki tulejowe o  gorących 
końcówkach i  ogrzewacze krążka, 
wirnika, prowadnicy, lampy i oświe-
tlenie statków powietrznych, pane-
le ochrony termicznej do  statków 
powietrznych, ogrzewacze gorącej 
wody, aparatura do  przechowy-
wania, dostarczania i rozporządza-
nia wody pitnej i  innych płynów, 
a  także lampy błyskowe i  latarki, 
urządzenia do  oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, goto-
wania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zasilania wodą i  do  celów 
sanitarnych; 12: systemy gondoli 
do statków powietrznych, systemy 
wsporników do  statków powietrz-
nych, podwozia samolotowe, koła 
i  hamulce do  statków powietrz-
nych, nadmuchiwane pasy bezpie-
czeństwa do statków powietrznych 
i pojazdów lądowych, pasy bezpie-
czeństwa do statków powietrznych 
i  pojazdów lądowych, fotele wy-
rzucane do  statków powietrznych, 
panele konstrukcyjne do  statków 
powietrznych, siedzenia załogi 
do  statków powietrznych, stożko-
we elementy wylotowe pomoc-
niczych jednostek napędowych 
statków powietrznych, zewnętrzne 
oprofilowania do  pojazdów mor-
skich, zawieszenia kół pojazdów 
lądowych, a  także ich  elementy, 
wlotowe żaluzje silników innych niż 
do pojazdów lądowych, łopaty wir-
nika i  śmigieł pojazdów powietrz-
nych, wycieraczki szyby przedniej 
i/lub systemy przemywające, tarcze 
hamulcowe, tarcze cierne, płyty 
sprzęgła, okładziny komory spala-
nia, osłony dyszy paliwa, uszczelki 
silnikowe, a  także powierzchnie 
sterowe do  pojazdów lądowych 
i  statków powietrznych, a  także 
części układu jezdnego do  pojaz-
dów lądowych, pojazdy, urządzenia 
służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie .

(111) 168803 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169765 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169766 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 170035 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170297 (180) 2032 11 26 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) 171722 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171944 (180) 2032 10 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) 176977 (180) 2033 02 11 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) 253783 (180) 2031 11 24 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: nagrane CD-ROMy, płyty 
DVD, taśmy i kasety audio i video, 
nagrania muzyczne i  muzyczne 
nagrania video oraz nagrania pro-
gramów telewizyjnych, edukacyjne 
i rozrywkowe skierowane do dzieci, 
rodziców i  rodzin, grykomputero-
we, filmy, seriale; 35: usługi agencji 
reklamowych, usługi reklamowe, 
w  tym reklama i  prezentacje mul-
timedialne, przygotowanie, pro-
dukcja i dystrybucja materiałów re-
klamowych i reklam, reklama osób 
trzecich, usługi badania rynku, 
organizowania wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, usłu-
gi agencyjne i  przedstawicielskie, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  cza-
su na  cele reklamowe wśrodkach 
masowego przekazu; 41: produk-
cja i  montaż, filmów video, video 
clipów, teledysków, programów 
telewizyjnych, usługi studia nagrań 
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, 
dystrybucja filmów, nagrań dźwię-
kowych i  muzycznych, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych, 
usługi w zakresie fotografiki zawar-
te w  tej klasie, organizowanie tar-
gów i  wystaw edukacyjnych i/lub 
rozrywkowych .

(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) 254791 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 254891 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255120 (180) 2031 10 07 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) 255549 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255567 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255759 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255772 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255790 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255824 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .

(111) 255846 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 255852 (180) 2032 03 26 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) 255972 (180) 2032 03 26 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) 256452 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256591 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256726 (180) 2032 03 09 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) 256871 (180) 2032 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256940 (180) 2032 02 14 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) 257082 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257084 (180) 2032 03 19 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) 257222 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257337 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257387 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257446 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257554 (180) 2032 02 20 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 .
(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) 257802 (180) 2032 02 28 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) 258021 (180) 2032 01 12 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) 258180 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258225 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258316 (180) 2032 02 02 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 .
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(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) 259528 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259601 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259763 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259784 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259847 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259923 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260002 (180) 2031 08 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260018 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260035 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260042 (180) 2032 08 29 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) 260162 (180) 2032 08 16 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) 260184 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260185 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260186 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260208 (180) 2032 07 27 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) 260731 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260788 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260914 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260917 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260918 (180) 2032 05 17 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) 261343 (180) 2032 08 02 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) 261954 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262062 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: biały metal, blacha 
stalowa ocynowana, blacha (płyty, 
arkusze), brąz, drut aluminiowy, 
drut metalowy z  metali nieszla-
chetnych, drut ze stali, drut ze sto-
pów metali nieszlachetnych, drut 
żelazny, folia aluminiowa, kolan-
ka do  rur metalowe, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje stalowe 
(budownictwo), materiały zbroje-
niowe dla budownictwa, metale 
nieszlachetne surowe lub półprze-
tworzone, metalowe materiały 
konstrukcyjne, miedź - drut z mie-
dzi nieizolowany, miedź - pierście-

nie z  miedzi, miedź surowa lub 
półprzetworzona, mosiądz suro-
wy lub półprzetworzony, nakrętki 
metalowe, pierścienie nagwin-
towane, płyty, blacha pancerna, 
płyty konstrukcyjne metalowe, 
rury i  rurki metalowe, rury i  rurki 
ze  stali, blacha ze  stali (arkusze), 
stal - taśmy ze  stali, stal surowa, 
śruby metalowe, taśma stalowa, 
tuby stalowe, tuleje (drobnica me-
talowa), żelazo tytanowe, zbiorniki 
metalowe, drobne wyroby z żela-
za; 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) 263040 (180) 2032 10 22 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) 264301 (180) 2032 04 20 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) 274195 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274196 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274197 (180) 2032 02 15 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, 
fungicydy, herbicydy; 31: produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
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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) 289551 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości .
(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) 308355 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 308356 (180) 2032 05 22 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 .
(111) 320595 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 320886 (180) 2032 10 31 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) 517093 U
(210) 456633 U
(210) 480985 U
(210) 483516 U
(210) 483517 U
(210) 487130 U
(210) 488776 U
(210) 494982 U
(210) 507952 U
(210) 509463 U
(210) 511456 U
(210) 513337 U
(210) 515577 U
(210) 516137 U
(210) 521467 U

(210) 522808 U
(210) 523806 U
(210) 524807 U
(210) 526670 U
(210) 527383 U
(210) 527384 U
(210) 527868 U
(210) 527870 U
(210) 528199 U
(210) 530302 U
(210) 531062 U
(210) 533995 U
(210) 534505 U
(210) 534718 U
(210) 534888 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) 400209 17/2012
(210) 415978 21/2013
(210) 444722 22/2015
(210) 515931 ZT40/2020

(210) 527568 ZT20/2021
(210) 531945 ZT38/2021
(210) 532853 ZT47/2021
(210) 535225 U

(210) 506734 ZT6/2020
(210) 535826 ZT47/2021
(210) 523370 U
(210) 524486 U
(210) 526447 U
(210) 529979 U
(210) 530015 U
(210) 530743 U
(210) 532445 U

(210) 533443 U
(210) 533487 U
(210) 533488 U
(210) 533657 U
(210) 534583 U
(210) 534835 U
(210) 536446 U
(210) 538237 U

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) 051154 a . Wykreślono: lonza solutions ag, Visp, szwaj-
caria; Wpisano: aRXaDa ag, Visp, szwajcaria .

(111) 051762 a . Wykreślono: hOneyWell InTeRnaTIOnal 
InC ., MORRIsTOWn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: FRaM 
group IP llC, Cleveland, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 062387 a . Wykreślono: aIsIn seIKI CO ., lTD ., KaRIya, Ja-
ponia; Wpisano: aIsIn CORPORaTIOn, Kariya, Japonia .

(111) 073221 a . Wykreślono: TeChTROnIC FlOOR CaRe TeCh-
nOlOgy lIMITeD, TORTOla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Wpisa-
no: Techtronic Cordless gP, anderson, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 073446 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbevoie, Francja .

(111) 074157 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbevoie, Francja .

(111) 074491 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbevoie, Francja .

(111) 074494 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbevoie, Francja .

(111) 074495 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbevoie, Francja .

(111) 074659 a . Wykreślono: TOTal se, Courbevoie, Francja; 
Wpisano: TOTaleneRgIes se, Courbervoie, Francja .

(111) 075799 a . Wykreślono: Velum ltd, genewa, szwajcaria; 
Wpisano: VelUM lIMITeD, steinhausen, szwajcaria .

(111) 075800 a . Wykreślono: VelUM lIMITeD, geneVa, szwaj-
caria; Wpisano: VelUM lIMITeD, steinhausen, szwajcaria .

(111) 084313 a . Wykreślono: WaRTeR FOODs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147242812; Wpisano: ZaKłaDy MIĘsne VIOla sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lniano, Polska 147242812 .
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(111) 089651 a . Wykreślono: alITalIa-COMPagnIa aeRea 
ITalIana s .P .a ., RZyM, Włochy; Wpisano: Compagnia aerea Italia-
na s .p .a ., Rzym, Włochy .

(111) 089651 a . Wykreślono: Compagnia aerea Italiana s .p .a ., 
Rzym, Włochy; Wpisano: alitalia - societa aerea Italiana s .p .a . 
in amministrazione straordinaria, Rzym, Włochy .

(111) 089652 a . Wykreślono: alITalIa-COMPagnIa aeRea 
ITalIana s .P .a ., RZyM, Włochy; Wpisano: Compagnia aerea Italia-
na s .p .a ., Rzym, Włochy .

(111) 089652 a . Wykreślono: Compagnia aerea Italiana s .p .a ., 
Rzym, Włochy; Wpisano: alitalia - societa aerea Italiana s .p .a . 
in amministrazione straordinaria, Rzym, Włochy .

(111) 104098 a . Wykreślono: DPDgroup International servi-
ces gmbh & Co .Kg, asChaFFenBURg, niemcy; Wpisano: DPDgro-
up International services gmbh, aschaffenburg, niemcy .

(111) 115418 a . Wykreślono: Propex Operating Company llC, 
Chattanooga, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: sika Techno-
logy ag, Baar, szwajcaria .

(111) 120923 a . Wykreślono: sTOlBUD WłOsZCZOWa s .a ., 
Włoszczowa, Polska 290603140; Wpisano: FIRMa hanDlOWa lI-
TeX, lIDIa I MaReK gRUsZCZyŃsCy sPÓłKa JaWna, BIałOBRZe-
gI, Polska 670125903 .

(111) 131853 a . Wykreślono: aBBVIe InC ., nORTh ChICagO, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MedImmune, llC, gaithers-
burg, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 141260 a . Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukiernicze-
go MIesZKO s .a ., Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIesZKO 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 273243857 .

(111) 152727 a . Wykreślono: Rosen-eiskrem gmbh, ever-
swinkel, niemcy; Wpisano: Bon gelati haaren gmbh, Waldfeucht, 
niemcy .

(111) 161036 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Remontowe 
Urządzeń Technicznych „PRUT” s .C . Jan Zidek, eugenia Zidek, 40-
708 Katowice ul . Franciszkańska 41, Polska; Wpisano: PRZeDsIĘ-
BIORsTWO ReMOnTOWe URZĄDZeŃ TeChnICZnyCh PRUT Jan 
ZIDeK KaTaRZyna ZIDeK-BOłDa sPÓłKa JaWna, Katowice, Pol-
ska 270526141 .

(111) 163339 a . Wykreślono: aRKaDIUsZ TROChyMIaK, KeRa 
aUDIO, Czeczewo, Polska 30309560; Wpisano: ReDs MUsIC Woj-
ciech Trochymiak, Międzyrzec Podlaski, Polska 061373972 .

(111) 163651 a . Wykreślono: CeDeRROTh aB, UPPlanDs VÄs-
By, szwecja; Wpisano: Orkla Care aB, solna, szwecja .

(111) 173296 a . Wykreślono: genOWeFa KIsZKO, Biały-
stok, Polska; Wpisano: MIROsłaW KIsZKO, KRZysZTOF KIsZKO, 
eWa KIsZKO BRaCIa KIsZKO sPÓłKa CyWIlna, Białystok, Polska 
050335440 .

(111) 184606 a . Wykreślono: ReCKITT & COlMan (OVeRseas) 
lIMITeD, hUll, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Over-
seas) health limited, slough, Wielka Brytania .

(111) 193415 a . Wykreślono: hURley PhanTOM C .V ., hIlVeR-
sUM, holandia; Wpisano: hRly Brand holdings llC, nowy Jork, 
stany Zjednoczone ameryki .

(111) 200332 D . Wykreślo: ,,W dniu 23 września 2016 r . na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13811/16/769) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2506168 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-200332 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie’’ .

(111) 213375 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs BRanD 
COnCePT DeVelOPMenT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: BeaUTy BRanDs 
COnCePT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lesznowola, Polska 142738307  .

(111) 214246 a . Wykreślono: genOWeFa KIsZKO, Biały-
stok, Polska; Wpisano: MIROsłaW KIsZKO, KRZysZTOF KIsZKO, 
eWa KIsZKO BRaCIa KIsZKO sPÓłKa CyWIlna, Białystok, Polska 
050335440 .

(111) 215042 a . Wykreślono: „sTOlBUD WłOsZCZOWa” spół-
ka akcyjna, Włoszczowa, Polska 290603140; Wpisano: FIRMa han-
DlOWa lITeX, lIDIa I  MaReK gRUsZCZyŃsCy sPÓłKa JaWna, 
BIałOBRZegI, Polska 670125903 .

(111) 219931 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 13764/16/476) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506771 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219931 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) 219932 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 13763/16/075) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506220 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219932 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) 219933 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 13768/16/080) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506349 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219933 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) 219935 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 13722/16/390) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506772 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219935 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) 219936 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 13770/16/193) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505856 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219936 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) 221668 a . Wykreślono: Manhattan Development sp . 
z  o .o ., Warszawa, Polska 634591935; Wpisano: aTRIUM MOsTy 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 387746679 .
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(111) 223679 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt Wa .XI .ns-Rej .Za 13719/16/876) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506153 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223679 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) 224611 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs DysTRyBU-
CJa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, lesznowola, Polska 142738307  .

(111) 226322 a . Wykreślono: anna RZUCIDłO, Racławówka, 
Polska; Wpisano: sIC RZUCIDłO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 385843119 .

(111) 226498 a . Wykreślono: genOWeFa KIsZKO, Biały-
stok, Polska; Wpisano: MIROsłaW KIsZKO, KRZysZTOF KIsZKO, 
eWa KIsZKO BRaCIa KIsZKO sPÓłKa CyWIlna, Białystok, Polska 
050335440 .

(111) 229265 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 13729/16/197) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505999 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-229265 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) 230607 a . Wykreślono: „ZeRO 2” agenCJa ReKlaMOWa 
s .C . Przemysław Jasielski, Olaf Jarzemski, Maciej Burtymowicz, Po-
znań, Polska 639610330; Wpisano: ZeRO,2 sPÓłKa CyWIlna Prze-
mysław Jasielski, Maciej Butrymowicz, Poznań, Polska 639610330 .

(111) 233838 a . Wykreślono: TaKeDa gMBh, KOnsTanZ, 
niemcy; Wpisano: Cheplapharm arzneimittel gmbh, greifswald, 
niemcy .

(111) 235969 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 13738/16/117) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505946 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-235969 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) 236585 a . Wykreślono: MaMasTUDIO sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ-sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 145484669; Wpisano: MaMasTUDIO PaWlIK POna-
gaJBO RĘCZaJsKI sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 145484669 .

(111) 237121 a . Wykreślono: QUeen sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Brzeziny, Polska 361894271; Wpisano: 
InVOMeDIa sPÓłKa aKCyJna, łódź, Polska 142819951 .

(111) 238544 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, lesznowola, Polska 142738307  .

(111) 247037 a . Wykreślono: eKO-PaRK sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: eKO-PaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Kra-
ków, Polska 012389690 .

(111) 247038 a . Wykreślono: eKO-PaRK sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: eKO-PaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Kra-
ków, Polska 012389690 .

(111) 247039 a . Wykreślono: eKO-PaRK sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: eKO-PaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Kra-
ków, Polska 012389690 .

(111) 247040 a . Wykreślono: eKO-PaRK sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: eKO-PaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Kra-
ków, Polska 012389690 .

(111) 247041 a . Wykreślono: eKO-PaRK sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: eKO-PaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Kra-
ków, Polska 012389690 .

(111) 251589 a . Wykreślono: gRZegORZ MIChał gaRle-
WICZ, Kraków, Polska; MaReK BaRTnIKOWsKI, Kraków, Polska; 
Wpisano: ThUlIUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 122496015 .

(111) 251785 a . Wykreślono: FORBIZnes aUDyT-lIBsZ KĘPKa 
ZIelIŃsKa-BIeglI ReWIDenCI sPÓłKa PaRTneRsKa, łódź, Polska 
100402511; Wpisano: FORBIZnes aCCOUnTIng sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź, 
Polska 360355307 .

(111) 252655 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) 252937 a . Wykreślono: TRInITy ReCRUITMenT POlanD 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142358415; Wpisano: RelyOn ReCRUITMenT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 142358415 .

(111) 253019 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 13839/16/619) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506305 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253019 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) 253426 a . Wykreślono: RÓŻaŃsKI JaROsłaW lInKFlO-
Ra, Warszawa, Polska 750188715; Wpisano: lInKFlORa JaROsłaW 
RÓŻaŃsKI, Toruń, Polska 750188715 .

(111) 254074 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., leIDen, 
holandia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 260867 D . Wykreślono: „W  dniu 25 listopada 2019 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 18707/19/117) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2630115 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-260867 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących santander Bank Polska spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec novascon Pharmaceuticals 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 261055 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 261056 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .
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(111) 266096 a . Wykreślono: ManhaTTan DeVelOPMenT 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 634591935; Wpisano: aTRIUM MOsTy sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387746679 .

(111) 266975 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 273590 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 273591 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 274389 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 13739/16/518) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505916 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-274389 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) 274800 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  13742/16/032) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2506854 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274800 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spół-
ka akcyjna z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki Wydawnictwa 
szkolne i Pedagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie’’ .

(111) 274807 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 13790/16/835) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506783 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-274807 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) 281784 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., leIDen, 
holandia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 285030 a . Wykreślono: R2g POlsKa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141963798; 
Wpisano: WOlanTe InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934 .

(111) 290499 a . Wykreślono: FeRTI CheMICals eUROPe 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 146404247; Wpisano: VITaFeR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Tarczyn, Polska 
382613643 .

(111) 294190 a . Wykreślono: apotex europe B .V ., leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 295455 a . Wykreślono: genOWeFa KIsZKO, Biały-
stok, Polska; Wpisano: MIROsłaW KIsZKO, KRZysZTOF KIsZKO, 
eWa KIsZKO BRaCIa KIsZKO sPÓłKa CyWIlna, Białystok, Polska 
050335440 .

(111) 302322 a . Wykreślono: DellalUI (société par action 
simplifiée), Miserey-salines, Francja; Wpisano: DellalUI & CO, Be-
sancon, Francja .

(111) 303303 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 313330 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 315749 a . Wykreślono: egMOnT-POlsKa sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012073857; Wpisano: sTORy hOUse egMOnT sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012073857 .

(111) 318799 a . Wykreślono: apotex europe B .V ., leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 318956 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 318957 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 319653 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 319654 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 320447 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 321402 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 321403 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 321404 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 321932 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; Wpi-
sano: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 322161 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., lejda, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 322162 a . Wykreślono: aPOTeX eUROPe B .V ., lejda, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 323607 a . Wykreślono: heXanOVa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298 .

(111) 325083 a . Wykreślono: apotex europe B .V ., leiden, ho-
landia; Wpisano: aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 327526 a . Wykreślono: eTK JanUsZKIeWICZ, CInCIO, 
BaRTOsZeWICZ sPÓłKa JaWna, Wałbrzych, Polska 021180106; 
Wpisano: DROPlO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Wałbrzych, Polska 383546529 .

(111) 328828 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .
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(111) 330358 a . Wykreślono: eCe Projektmanagement 
g .m .b .h . & Co . Kg, hamburg, niemcy; Wpisano: eCe Marketplaces 
gmbh & Co . Kg, hamburg, niemcy .

(111) 332716 a . Wykreślono: gOThals lIMITeD, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 332718 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 332944 a . Wykreślono: DaMIan BOJKO, sIROCCO, Bo-
guszów-gorce, Polska 362078131; Wpisano: sesTTInO gROUP 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wałbrzych, 
Polska 385800430 .

(111) 333967 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 334082 a . Wykreślono: anna sZyDłOWsKa, Warsza-
wa, Polska 46207707; Wpisano: 5Why sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382405181 .

(111) 336057 a . Wykreślono: sWPs UnIWeRsyTeT hUManI-
sTyCZnOsPOłeCZny, Warszawa, Polska 011947981; Wpisano: Re-
sQl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 386386300 .

(111) 337140 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 338664 a . Wykreślono: ResT TeaM 2 sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 386368287; Wpisano: KlOnn sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386368287 .

(111) 339855 a . Wykreślono: gothals limited, nikozja, Cypr; 
Wpisano: lPP sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska .

(111) 340091 a . Wykreślono: R2g POlsKa sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141963798; 
Wpisano: WOlanTe InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934 .

(111) 341129 a . Wykreślono: anna KOMIsaRCZyK, Raan 
ZDROWe naWyKI, Poznań, Polska; Wpisano: ZDROWe naWyKI 
anna KOMIsaRCZyK, Poznań, Polska .

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 833696 (531) CFe: 02 .01 .15, 16 .03 .15 (511) 9
(732) MeIJI TeChnO CO ., lTD .,  
322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi,  
Iruma-gun saitama-ken 354-0043 (JP)
(151) 2021 06 02 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 926356 (540) eMPORIO aRManI DIaMOnDs
(531) CFe: 03 .07 .16, 27 .05 .10 (511) 3
(732) gIORgIO aRManI s .P .a .,  
Via Borgonuovo, 11, I-20121 MIlanO (IT)
(151) 2021 06 30 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1509173 (540) Companino
(531) CFe: 24 .17 .25, 26 .01 .03, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 31
(732) CaRReFOUR, 93 avenue de Paris, F-91300 Massy (FR)
(151) 2021 06 29 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1576436 (540) BReaKaWay (511) 30
(732) société des Produits nestlé s .a ., Ch-1800 Vevey (Ch)
(151) 2021 06 16 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1600456 (531) CFe: 01 .15 .24, 26 .04 .03, 26 .11 .01 (511) 9
(732) JInan MeIDe CasTIng CO ., lTD .,  
Jinan Meide Technopark, Industrial Park,  
Pingyin, Jinan, shandong (Cn)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600494 (540) KaOBRIghT (511) 1, 3, 5
(732) Imerys Minerals International sales s .a .,  
2 place de Paris, l-2314 luxembourg (lU)
(151) 2021 02 23 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600765 (540) BelBagno (511) 11, 20, 35
(732) CeZaRes TRaDe lTD,  
arch . Makariou III, 155 PROTeas hOUse,  
5th floor limassol, Cy-3026 Cyprus (Cy)
(151) 2021 03 24 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600783 (540) ClaRITeR (511) 1, 2, 3, 4, 40
(732) ClaRITeR IP s .a .,  
Rue Pierre d’aspelt 7, l-1142 luxembourg (lU)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600851 (540) BROCKhaUs TeChnOlOgIes
(531) CFe: 24 .15 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 35, 36
(732) Brockhaus Capital Management ag,  
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main (De)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600871 (540) e-sTaRT (511) 7
(732) gates Corporation,  
suite 1400, 1144 15th street Denver CO 80202 (Us)
(151) 2021 01 20 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600906 (540) aVelI (511) 3, 9, 16, 35
(732) XeRTeC a .s ., Údolní 1, CZ-147 00 Praha 4, Braník (CZ)
(151) 2021 01 14 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600912 (540) ZeUs ecolighters
(531) CFe: 26 .04 .18, 27 .05 .10 (511) 4, 11, 35
(732) solomianiuk Oleksii Viktorovych,  
vul . Tsytadelna 5/9, kv . 67 m . Kyiv 01015 (Ua)
(151) 2021 03 05 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1600964 (540) elixir aircraft
(531) CFe: 26 .15 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 12
(732) elIXIR aIRCRaFT, Rue du Jura, F-17000 la ROChelle (FR)
(151) 2021 04 28 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1601046 (540) MUFFIK (511) 10, 27, 28, 35
(732) MUFFIK s .r .o ., Podolská 401/50, CZ-147 00 Praha 4, Podolí (CZ)
(151) 2021 02 05 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1601171 (540) TOPsUn
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 22
(732) Zhejiang Topsun logistic Control Co ., ltd .,  
(electrical & Mechanical Industrial Zone),  
sha ao Chengzhong Village, yucheng street, yuhuan,  
Taizhou, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1601175 (540) K2
(531) CFe: 27 .05 .17, 27 .07 .11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42
(732) K2 atmitec s .r .o ., Koksární 1097/7, CZ-702 00 Ostrava, Přívoz (CZ)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1601191 (540) MOKKaBi
(531) CFe: 26 .01 .03, 26 .11 .03, 27 .05 .01 (511) 30, 43
(732) abdullah sevim, Ropenstall 83b, 51377 leverkusen (De)
(151) 2021 05 04 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
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(111) 1601254 (531) CFe: 03 .01 .08 (511) 9, 14, 18, 24, 25, 35
(732) Kuznetsov andrei nikolaevich,  
pr-t Marshala Zhukova 21, kv . 35, RU-123308 Moscow (RU)
(151) 2021 05 27 (441) 2021 07 26 (581) 2021 07 08
(111) 1601488 (531) CFe: 26 .13 .25 (511) 9, 20
(732) Oy sven scandinavia ltd .,  
Kotolahdentie 15, FI-48310 Kotka (FI)
(151) 2021 02 02 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601511 (531) CFe: 26 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 7
(732) hebei shengli Carton equipment Manufacturing Co ., ltd .,  
east of 104 national Road, Xiaozhang Village,  
lianzhen Town, Dongguang County, hebei Province (Cn)
(151) 2021 05 14 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601554 (540) IMPeRIal (511) 3, 9, 14, 18, 25, 35
(732) IMPeRIal s .P .a .,  
Via dei lanaioli 42, Blocco 11 Centergross,  
I-40050 Funo di argelato (BO) (IT)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601562 (540) KIngROy new Roy new era
(531) CFe: 14 .07 .01, 26 .11 .08, 27 .03 .15, 27 .05 .10 (511) 22
(732) Zhejiang Topsun logistic Control Co ., ltd .,  
(electrical & Mechanical Industrial Zone),  
sha ao Chengzhong Village, yucheng street, yuhuan,  
Taizhou, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601618 (540) JyBF
(531) CFe: 25 .03 .01, 26 .13 .25, 28 .03 .00 (511) 7
(732) Jinan Changlin air Bag Container Factory Co ., ltd .,  
no . 317, Jiqi Road, huaiyin District, Jinan City,  
shandong Province (Cn)
(151) 2021 03 16 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601620 (540) eletile
(531) CFe: 26 .15 .15, 27 .05 .24 (511) 27
(732) eleganT hOMe-TeCh CO ., lTD .,  
hexing street, Jinfeng Town, Zhangjiagang City,  
suzhou, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601669 (540) ManFRIenD
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3
(732) guangzhou Borui Cosmetics Co . lTD,  
no . 3-1, 3rd Floor, guangzhou hongding Building,  
no . 561, yuncheng east Road, sanyuanli street, Baiyun District,  
guangzhou City, guangdong Province (Cn)
(151) 2021 05 06 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601697 (540) gIROsmaster
(531) CFe: 27 .05 .09 (511) 43
(732) limited liability Company „souz-2000”,  
prospekt lenina 56, RU-658224 city of Rubtsovsk,  
altayskiy kray (RU)
(151) 2021 03 29 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601728 (540) clariter
(531) CFe: 17 .01 .19, 26 .01 .03, 26 .13 .25, 27 .05 .01 (511) 1, 2, 3, 4, 40
(732) ClaRITeR IP s .a ., Rue Pierre d’aspelt 7,  
l-1142 luxembourg (lU)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601804 (540) ZlDC
(531) CFe: 27 .05 .17 (511) 7
(732) shandong Dachai cylinder head Co ., ltd .,  
no . 916 Fushan Road, laiyang economic Development Zone,  
shandong Province (Cn)
(151) 2021 03 08 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
(111) 1601856 (540) TIKKURIla Tikkurila symphony
(531) CFe: 24 .09 .03, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 2, 7, 9, 16
(732) Tikkurila OyJ, heidehofintie 2, FI-01300 VanTaa (FI)
(151) 2021 05 03 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1601933 (540) WhaT’s WaTT by nexans
(531) CFe: 01 .15 .03, 27 .05 .10 (511) 38, 41
(732) neXans, 4 allée de l’arche, F-92400 COURBeVOIe (FR)
(151) 2021 04 20 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1601977 (540) asK Me WaTT (511) 38, 41
(732) neXans, 4 allée de l’arche, F-92400 COURBeVOIe (FR)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602035 (531) CFe: 26 .03 .04, 29 .01 .13 (511) 9, 16, 35, 41, 42
(732) VIMBOX lIMITeD,  
Kritis 32, Papachristoforou Building, 4th Floor,  
Cy-3087 limassol (Cy)
(151) 2021 03 19 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602071 (540) MODe De VIe
(531) CFe: 26 .04 .18, 27 .05 .22, 29 .01 .12 (511) 2, 6, 11, 18, 19, 20, 24, 27
(732) ITM enTRePRIses,  
24 rue auguste Chabrières, F-75015 PaRIs (FR)
(151) 2021 01 04 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602097  
(531) CFe: 24 .17 .05, 26 .04 .16, 26 .05 .04, 29 .01 .12 (511) 9, 35, 36, 37,  
 38, 39, 42, 43, 45
(732) Jürgen hruschka, Kunigundenstr . 49, 80805 München (De)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602131 (540) Run this place
(531) CFe: 24 .17 .05, 26 .04 .04, 29 .01 .12 (511) 9, 35, 36, 37,  
 38, 39, 42, 43, 45
(732) Jürgen hruschka, Kunigundenstr . 49, 80805 München (De)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602160 (540) lancelot (511) 31
(732) Rosen Tantau Kg, Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (De)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602204 (540) ROBeXeRa (511) 5
(732) KRKa, tovarna zdravil, d .d .,  
novo mesto, Šmarješka cesta 6, sI-8000 novo mesto (sI)
(151) 2021 03 30 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602220 (540) ROgIOla (511) 5
(732) KRKa, tovarna zdravil, d .d .,  
novo mesto, Šmarješka cesta 6, sI-8000 novo mesto (sI)
(151) 2021 03 30 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602262 (540) aiwado
(531) CFe: 05 .05 .20, 27 .05 .01, 28 .03 .00, 29 .01 .01 (511) 5, 29, 30
(732) aIWaDO FOOD JOInT sTOCK COMPany,  
Room 908, 9th floor, Centre Point Building,  
106 nguyen Van Troi street, 8 ward,  
Phu nhuan District, ho Chi Minh City (Vn)
(151) 2021 01 15 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602270 (540) eMF elektromanyetik Fren ve Kavrama 
sistemleri sanayi ve Ticaret ltd . Şti .
(531) CFe: 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 7
(732) e M F eleKTRO ManyeTİK FRen  
Ve KaVRaMa sİsTeMleRİ sanayİ Ve TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
İkitelli Metal İş sanayi sitesi 12 . Blok no: 7/9 Başakşehir, İstanbul (TR)
(151) 2020 12 21 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602319 (540) gi geOs ideal
(531) CFe: 26 .11 .07, 27 .05 .01 (511) 20
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “geosIdeal”,  
d . 11, k . 51, Plisskiy selsovet, vblizi p . Oktyabrskogo smolevichskiy 
rayon 222220 Minskaya oblast (By)
(151) 2021 03 26 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602479 (540) ROshen yOgURTInI WITh yOgURT
(531) CFe: 01 .15 .15, 26 .04 .04, 26 .11 .13, 27 .05 .10 (511) 30
(732) Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,  
prospect nauky, bud . 1, korpus 1, m . Kyiv 03039 (Ua)
(151) 2021 05 07 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
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(111) 1602574 (540) TUR 3 (511) 5
(732) BOehRIngeR IngelheIM anIMal healTh FRanCe,  
29 avenue Tony garnier, F-69007 lyOn (FR)
(151) 2021 06 04 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602613 (540) FW FRan WIllOR
(531) CFe: 26 .05 .01, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 25
(732) BOslIne FashIOn CO .,lTD  
FUJIan PROVInCe, no .22, Road II lingxiu Industral Park,  
shishi, Quanzhou, Fujian (Cn)
(151) 2021 05 20 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602665 (540) InCReDIPOUCh (511) 5, 29
(732) société des Produits nestlé s .a ., Ch-1800 Vevey (Ch)
(151) 2021 04 27 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602767 (540) DOMIly+ (511) 3, 5
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
aston Martinlaan 1, nl-3261 nB Oud-Beijerland (nl)
(151) 2021 04 06 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602795 (531) CFe: 03 .13 .04, 09 .07 .19 (511) 9
(732) JOllIBee FOODs CORPORaTIOn,  
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F . Ortigas Jr . avenue,  
Ortigas Center, Pasig City, 1605 Metro Manila (Ph)
(151) 2021 05 06 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602877 (540) Voop (511) 3, 5
(732) FUll sUPPleMenT saĞlIK ÜRÜnleRİ  
sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ,  
Mehmet akif Mah . 1 . Oğuz sk . 3 Küçükçekmece, İstanbul (TR)
(151) 2021 01 05 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602892 (540) Tongtai
(531) CFe: 03 .04 .07, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 25
(732) TOngTaIyIngyOUeRFUshIyOUXIangOngsI,  
Wangjiachang Village, Fenghuang Town, ningjin County,  
Xingtai City, 055550 hebei Province (Cn)
(151) 2021 04 25 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602924 (540) MeBO
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3, 5
(732) MeBO Pharmaceutical Technologies group Co ., ltd .,  
Room 3105, Building 1, 8 Dongdaqiao st .,  
Chaoyang District, Beijing (Cn)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602951 (540) PUTIan
(531) CFe: 26 .13 .25, 28 .03 .00 (511) 12

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1296486 (540) PRIM (511) 9, 14
(732) MPM QUalITy s .r .o .,  
legionárska 618, sK-911 01 Trenčín (sK)
(151) 2015 09 29 (441) 2016 06 06 (581) 2016 04 28

(111) 1524260 (540) FOlIaPlanT (511) 1
(732) PlanTIn, Usine de la Rolande, F-84350 COURTheZOn (FR)
(151) 2020 02 14 (441) 2020 04 27 (581) 2020 04 09

(111) 1544496 (540) silent CUT
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 7
(732) Kjellberg stiftung,  
rechtsfähige stiftung des bürgerlichen Rechts,  
geschwister-scholl-str . 1, 03238 Finsterwalde (De)
(151) 2020 06 24 (441) 2020 08 24 (581) 2020 08 06

(732) yUhUan PUTIan sTaRTeR DRIVe CO .,lTD .,  
Kanmen science Technology Industrial Park, Zhugang Town, 
yuhuan, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 06 22 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15

(111) 1602968 (540) JOllIBee (511) 9
(732) JOllIBee FOODs CORPORaTIOn,  
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F . Ortigas Jr . avenue,  
Ortigas Center, Pasig City, 1605 Metro Manila (Ph)
(151) 2021 05 06 (441) 2021 08 02 (581) 2021 07 15
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