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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 240 491 do nr 240 530)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240521 (41) 2021 07 12 
(51) A01B 73/00 (2006 .01) 
 A01B 73/04 (2006 .01) 
 B66F 7/00 (2006 .01)
(21) 432535 (22) 2020 01 09

(72) gIeRZ łUKasZ, Czołowo (Pl); WIKTOROWsKI JaKUB,  
Węgierki (Pl); KOsZela KRZysZTOF, Kalisz (Pl);  
PRZyBył KRZysZTOF, Rokietnica (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (Pl)
(54) Rama rozsuwana urządzeń uprawowych

(B1) (11) 240522 (41) 2020 01 27 
(51) A23K 20/10 (2016 .01) 
 A23K 20/142 (2016 .01) 
 A23K 10/18 (2016 .01) 
 A23K 50/75 (2016 .01)
(21) 426454 (22) 2018 07 25
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(72) BanasIUK RaFał, gdańsk (Pl); nIDZWORsKI DaWID,  
gdańsk (Pl); ChRanIUK MIlena, gdańsk (Pl); sIaTKOWsKa 
KInga, gdańsk (Pl)
(73) InsTyTUT BIOTeChnOlOgII I MeDyCyny MOleKUlaRneJ, 
gdańsk (Pl)
(54) Kompozycja do skarmiania kurczaków i sposób jej otrzymywa-
nia

(B1) (11) 240503 (41) 2020 03 09 
(51) A43B 13/14 (2006 .01)
(21) 426832 (22) 2018 08 29
(72) gIeDROJĆ TOMasZ, Kwidzyn (Pl)
(73) MsU sPÓłKa aKCyJna, grudziądz (Pl)
(54) Podeszwa obuwnicza

(B1) (11) 240497 (41) 2021 03 08 
(51) A43B 13/14 (2006 .01) 
 A43B 13/16 (2006 .01)
(21) 431049 (22) 2019 09 04
(72) gaJeWsKI ROBeRT, Kraków (Pl); KleCha sylWIa, Kraków (Pl);  
JanOCha MałgORZaTa, Kraków (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT PRZeMysłU 
sKÓRZanegO, łódź (Pl)
(54) spód obuwniczy dla diabetyków

(B1) (11) 240506 (41) 2020 06 01 
(51) A61B 17/70 (2006 .01) 
 A61F 2/44 (2006 .01)
(21) 427857 (22) 2018 11 21
(72) RaDOŃ sTanIsłaW, sandomierz (Pl)
(73) RaDOŃ sTanIsłaW, sandomierz (Pl)
(54) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa

(B1) (11) 240523 (41) 2020 04 06 
(51) A61K 36/254 (2006 .01) 
 B01D 11/02 (2006 .01)
(21) 427208 (22) 2018 09 24
(72) ZałUsKI DanIel, Warszawa (Pl); KUŹnIeWsKI RaFał, 
Bydgoszcz (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń (Pl)
(54) Preparat o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z eleu-
therococcus senticosus i sposób wytwarzania preparatu o działaniu 
adaptogennym na bazie ekstraktu z eleutherococcus senticosus

(B1) (11) 240529 (41) 2021 11 02 
(51) B01F 23/10 (2022 .01) 
 B01F 35/83 (2022 .01)
(21) 433710 (22) 2020 04 27
(72) BasIURa MaCIeJ aleKsanDeR, Bystra Podhalańska (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) Modułowy, segmentowy mieszalnik do tworzenia mieszanek 
palnych

(B1) (11) 240515 (41) 2017 10 23 
(51) B05B 15/55 (2018 .01) 
 B05B 7/24 (2006 .01) 
 B65D 83/34 (2006 .01)
(21) 416834 (22) 2016 04 13
(72) KaDUla WIesłaW, Jaworzno (Pl)
(73) KaDUla WIesłaW, Jaworzno (Pl)
(54) Układ zaworu aerozolowego oraz pojemnik zawierający taki 
układ zaworu aerozolowego

(B1) (11) 240530 (41) 2019 06 17 
(51) B60P 7/06 (2006 .01)
(21) 423749 (22) 2017 12 05

(72) gaDOMsKI RaDOsłaW, Osjaków (Pl)
(73) WIelTOn sPÓłKa aKCyJna, Wieluń (Pl)
(54) Zestaw obejmujący odbój drzwi i klamrę napinającą pasy

(B1) (11) 240514 (41) 2019 05 20 
(51) B60R 13/08 (2006 .01) 
 C09J 7/21 (2018 .01)
(21) 427666 (22) 2018 11 06
(30) MX/a/2017/014393  2017 11 09 MX
(72) PaRK JUng sIK, Cheonan-si (KP)
(73) PaRK JUng sIK, Cheonan-si (KP)
(54) sposób mocowania wkładki amortyzującej na powierzchni 
zespołu części samochodowej

(B1) (11) 240492 (41) 2021 04 06 
(51) B61H 1/00 (2006 .01)
(21) 431240 (22) 2019 09 23
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh,  
Poznań (Pl); RyManIaK łUKasZ, Poznań (Pl); ZIÓłKOWsKI 
anDRZeJ, Koło (Pl); KaŹMIeRCZaK eMIl, Komorniki (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) hamulec klockowy do pojazdu szynowo-drogowego, dwuna-
pędowego

(B1) (11) 240493 (41) 2021 04 06 
(51) B61H 1/00 (2006 .01)
(21) 431241 (22) 2019 09 23
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh,  
Poznań (Pl); sTaWeCKa hanna, swarzędz (Pl); KaŹMIeRCZaK 
eMIl, Komorniki (Pl); CIeRnIeWsKI MaKsyMIlIan, Poznań (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) hamulec klockowy do pojazdu szynowo-drogowego, dwuna-
pędowego

(B1) (11) 240494 (41) 2021 04 06 
(51) B61H 1/00 (2006 .01)
(21) 431242 (22) 2019 09 23
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); JaKUsZKO WOJCIeCh,  
Poznań (Pl); RyManIaK łUKasZ, Poznań (Pl); ZIÓłKOWsKI 
anDRZeJ, Koło (Pl); KaŹMIeRCZaK eMIl, Komorniki (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh TaBOR, Poznań (Pl)
(54) hamulec klockowy do pojazdu szynowo-drogowego, dwuna-
pędowego

(B1) (11) 240509 (41) 2019 02 25 
(51) B63B 29/00 (2006 .01) 
 B63B 35/44 (2006 .01) 
 B63B 3/20 (2006 .01) 
 E03F 5/04 (2006 .01)
(21) 422575 (22) 2017 08 16
(72) sIeMasZKO MaReK, gościcino (Pl); sZaReJKO BOgUsłaW, 
sopot (Pl); ZIÓłKOWsKI eUgenIUsZ, gdańsk (Pl)
(73) sIeMasZKO MaReK, gościcino (Pl); sZaReJKO BOgUsłaW, 
sopot (Pl); ZIÓłKOWsKI eUgenIUsZ, gdańsk (Pl)
(54) Pomieszczenie użytkowe z zewnętrznymi oknami poniżej lustra 
wody

(B1) (11) 240524 (41) 2020 07 13 
(51) C01B 32/152 (2017 .01) 
 C07H 19/073 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 428457 (22) 2018 12 31
(72) seRDa MaCIeJ, Krzeszowice (Pl); nalePa PaWeł,  
sosnowiec (Pl); gaWeCKI ROBeRT, Czechowice-Dziedzice (Pl); 
MROZeK-WIlCZKIeWICZ anna, Katowice (Pl); MUsIOł ROBeRT, 
Będzin (Pl)
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(73) UnIWeRsyTeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) nanokoniugat diglicynowej pochodnej [60]fullerenu z gemcy-
tabiną, sposób jego otrzymywania oraz jego zastosowanie .

(B1) (11) 240508 (41) 2020 11 30 
(51) C04B 7/38 (2006 .01) 
 C04B 7/42 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 429978 (22) 2019 05 20
(72) JaROsZ-KRZeMIŃsKa elŻBIeTa, libertów (Pl);  
gaWlICKI MaReK, Kraków (Pl); POlUsZyŃsKa JOanna,  
Opole (Pl); BIeŃ TOMasZ, Bolmin (Pl); KOZIOłeK łUKasZ, Kielce (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM .sTanIsłaWa sTasZICa 
W KRaKOWIe, Kraków (Pl); sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-
InsTyTUT CeRaMIKI I MaTeRIałÓW BUDOWlanyCh, 
Warszawa (Pl); BIKO-seRWIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, nowiny (Pl)
(54) Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego

(B1) (11) 240511 (41) 2021 09 20 
(51) C04B 18/30 (2006 .01) 
 C04B 18/04 (2006 .01) 
 B09B 3/27 (2022 .01)
(21) 433305 (22) 2020 03 19
(72) OBaJTeK BeRnaDeTTa, Polanka (Pl)
(73) OBaJTeK BeRnaDeTTa, Polanka (Pl)
(54) Kruszywo lekkie recyklingowe

(B1) (11) 240527 (41) 2020 07 13 
(51) C06B 21/00 (2006 .01) 
 C06B 45/10 (2006 .01)
(21) 428544 (22) 2019 01 09
(72) ZDyBał DOMInIK, Kraków (Pl); gUZIK aleKsanDeR,  
Kraków (Pl); DROŻDŻ PRZeMysłaW, Chełmiec (Pl); 
WyCIsZKIeWICZ BaRTOsZ, Zielona góra (Pl); TaTaTRa TOMasZ, 
Mysłowice (Pl); ZWOlaK agaTa, Zielona góra (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania kompozytowego paliwa polimerowego 
przeznaczonego do stosowania w rakietowych silnikach hybrydo-
wych

(B1) (11) 240495 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 307/88 (2006 .01) 
 C09K 11/00 (2006 .01)
(21) 424895 (22) 2018 03 15
(72) KaRPIUK JeRZy, Marianów (Pl); gaWRyŚ PaWeł, Dębica (Pl); 
KaRPIUK elena, Marianów (Pl)
(73) InsTyTUT FIZyKI POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl)
(54) Białe fluorofory organiczne-nowe pochodne ftalidu emitujące 
podwójną fluorescencję o cechach światła białego, sposób ich wy-
twarzania oraz zastosowanie

(B1) (11) 240499 (41) 2021 08 23 
(51) C07F 5/02 (2006 .01) 
 C09K 11/06 (2006 .01)
(21) 432976 (22) 2020 02 20
(72) gRyKO DanIel, Warszawa (Pl); TasIOR MaRIUsZ,  
Warszawa (Pl); yOUng DaVID C ., Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT CheMII ORganICZneJ POlsKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) nowe, heterocykliczne emitery światła pomarańczowego i czer-
wonego, oraz sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 240528 (41) 2021 07 05 
(51) C08L 3/02 (2006 .01) 
 C08L 29/04 (2006 .01) 

 C08K 5/09 (2006 .01) 
 C08K 5/053 (2006 .01) 
 C08J 3/28 (2006 .01) 
 C08J 5/18 (2006 .01) 
 C08J 7/04 (2020 .01)
(21) 432477 (22) 2019 12 31
(72) CIeŚla KRysTyna, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT CheMII I TeChnIKI JĄDROWeJ, Warszawa (Pl)
(54) aktywny biodegradowalny materiał opakowaniowy o działaniu 
antyoksydacyjnym oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 240496 (41) 2020 04 20 
(51) C08L 95/00 (2006 .01) 
 C08G 18/36 (2006 .01) 
 C08G 18/64 (2006 .01) 
 C08G 18/76 (2006 .01) 
 C08L 17/00 (2006 .01) 
 C08L 75/04 (2006 .01)
(21) 427347 (22) 2018 10 08
(72) sIenKIeWICZ MaCIeJ, gdańsk (Pl); JanIK helena, gdańsk (Pl);  
BORZĘDOWsKa-laBUDa KaJa, gdynia (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Polimeroasfalt modyfikowany odpadami gumowymi, sposób 
otrzymywania polimeroasfaltów

(B1) (11) 240510 (41) 2019 06 17 
(51) C09J 7/25 (2018 .01) 
 C09J 7/38 (2018 .01) 
 G09F 3/10 (2006 .01) 
 B32B 7/14 (2006 .01) 
 B05D 5/10 (2006 .01)
(21) 423857 (22) 2017 12 12
(72) ZaJĄC TOMasZ, gliwice (Pl)
(73) OPInIOn sTReFa DRUKU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice (Pl)
(54) sposób wytwarzania materiału samoprzylepnego i materiał 
samoprzylepny

(B1) (11) 240526 (41) 2020 06 29 
(51) C09K 8/487 (2006 .01) 
 C09K 8/467 (2006 .01)
(21) 428200 (22) 2018 12 17
(72) WysOCKI słaWOMIR, Kraków (Pl); sTRyCZeK sTanIsłaW, 
Kraków (Pl); ZłOTKOWsKI alBeRT, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Środek do regulacji filtracji zaczynu uszczelniającego

(B1) (11) 240505 (41) 2020 10 05 
(51) D04B 1/22 (2006 .01) 
 D06M 11/00 (2006 .01) 
 B60N 2/58 (2006 .01)
(21) 429438 (22) 2019 04 01
(72) sITaRZ BOgDan, łódź (Pl); sITaRZ anna, łódź (Pl);  
sITaRZ MaCIeJ, łódź (Pl)
(73) sITaRZ WIesłaWa BOWI-sTyl PW, łódź (Pl)
(54) sposób wytwarzania nakładek na siedziska z dzianiny dystan-
sowej

(B1) (11) 240504 (41) 2020 07 27 
(51) D05B 75/02 (2006 .01) 
 A47B 29/00 (2006 .01)
(21) 428633 (22) 2019 01 21
(72) CUDO KaZIMIeRZ, swarzędz (Pl)
(73) JaŚKOWIaK słaWOMIR ReXel FIRMa  
PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-hanDlOWa sPÓłKa CyWIlna, 
Poznań (Pl); JaŚKOWIaK aneTa ReXel FIRMa PRODUKCyJnO-
UsłUgOWO-hanDlOWa sPÓłKa CyWIlna, Poznań (Pl)
(54) stelaż do maszyn, zwłaszcza szwalniczych
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(B1) (11) 240498 (41) 2021 03 22 
(51) D21H 21/16 (2006 .01) 
 D21H 17/13 (2006 .01) 
 D21H 17/67 (2006 .01) 
 D21H 19/38 (2006 .01) 
 D21H 21/52 (2006 .01) 
 C09D 1/00 (2006 .01) 
 C09D 1/02 (2006 .01)
(21) 431106 (22) 2019 09 10
(72) OleJnIK KOnRaD, łódź (Pl); ganICZ TOMasZ, łódź (Pl); 
RÓZga-WIJas KRysTyna, łódź (Pl); KURJaTa Jan, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl); CenTRUM BaDaŃ 
MOleKUlaRnyCh I MaKROMOleKUlaRnyCh POlsKIeJ 
aKaDeMII naUK, łódź (Pl)
(54) Kompozycja do hydrofobizacji włóknistych materiałów celu-
lozowych, sposób jej wytwarzania, hydrofobowy włóknisty wyrób 
celulozowy oraz sposób wytwarzania hydrofobowych włóknistych 
wyrobów celulozowych

(B1) (11) 240512 (41) 2021 09 13 
(51) E04G 5/12 (2006 .01) 
 E04G 21/28 (2006 .01)
(21) 437414 (22) 2021 03 25
(72) KelleR MIROn, Warszawa (Pl)
(73) KelleR MIROn MaFORMa, Warszawa (Pl)
(54) Daszek oraz sposób zabezpieczania rusztowania daszkiem

(B1) (11) 240513 (41) 2017 08 16 
(51) E21C 35/12 (2006 .01) 
 E21C 29/22 (2006 .01) 
 B65G 19/30 (2006 .01)
(21) 419732 (22) 2016 12 08
(30) 62/264,988  2015 12 09 Us
(72) PeRRy Ryan e ., Venus (Us)
(73) JOy glOBal UnDeRgROUnD MInIng llC, Warrendale (Us)
(54) Prowadnik oraz mechanizm napędowy do maszyny górniczej

(B1) (11) 240518 (41) 2021 05 17 
(51) F01K 25/10 (2006 .01) 
 F01K 9/00 (2006 .01) 
 F24D 10/00 (2006 .01)
(21) 431818 (22) 2019 11 14
(72) PUsTelnIK słaWOMIR, Tarnów (Pl); DUDa słaWOMIR, 
Tarnów (Pl)
(73) PUsTelnIK słaWOMIR, Tarnów (Pl); DUDa słaWOMIR, 
Tarnów (Pl)
(54) Układ zawierający co najmniej źródło ciepła/energii, moduł 
ORC oraz odbiornik ciepła, oraz sposób zasilania modułu ORC w tym 
układzie

(B1) (11) 240525 (41) 2021 10 18 
(51) F02D 35/02 (2006 .01)
(21) 433546 (22) 2020 04 15
(72) syROKa ZenOn, Kętrzyn (Pl); ZIÓłKOWsKI łUKasZ,  
Olsztyn (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT WaRMIŃsKO-MaZURsKI W OlsZTynIe, 
Olsztyn (Pl)
(54) sterownik silnika spalinowego na procesorze aVR

(B1) (11) 240516 (41) 2019 07 15 
(51) F04F 1/04 (2006 .01) 
 F04B 15/08 (2006 .01) 
 F03G 7/04 (2006 .01) 
 F24S 90/10 (2018 .01) 
 F24V 50/00 (2018 .01) 
 F25B 30/06 (2006 .01) 
 F24T 10/40 (2018 .01) 

 F01K 25/06 (2006 .01) 
 F01K 25/08 (2006 .01) 
 F04B 49/04 (2006 .01) 
 F04B 49/22 (2006 .01)
(21) 424234 (22) 2018 01 09
(72) DOBRIaŃsKI JURIJ, Olsztyn (Pl); BłasZCZyK aRTUR,  
Olsztyn (Pl); saMsel MaReK, Filipów (Pl)
(73) DOBRIaŃsKI JURIJ, Olsztyn (Pl)
(54) Maszyna parowa

(B1) (11) 240501 (41) 2021 06 28 
(51) F15B 11/22 (2006 .01)
(21) 432289 (22) 2019 12 19
(72) ŻyłKa MaRTa, Rzeszów (Pl); BIsKUP MaRCIn, Rzeszów (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Układ sterowania prędkością i współbieżnym wysuwem tło-
czysk dwóch siłowników pneumatycznych oraz sposób sterowania 
prędkością i współbieżnym wysuwem tłoczysk dwóch siłowników 
pneumatycznych

(B1) (11) 240507 (41) 2021 11 15 
(51) F16C 19/08 (2006 .01) 
 F16C 33/10 (2006 .01) 
 F16C 19/00 (2006 .01)
(21) 433873 (22) 2020 05 08
(72) naPaDłeK WOJCIeCh, Warszawa (Pl); ChRZanOWsKI 
WOJCIeCh, Warszawa (Pl); sTUDZIŃsKI PaWeł, Kolonia (Pl); 
URBaneK Jan, Kraśnik (Pl); ROŻnIaTOWsKI KRZysZTOF, 
Warszawa (Pl)
(73) FaBRyKa łOŻysK TOCZnyCh-KRaŚnIK sPÓłKa aKCyJna, 
Kraśnik (Pl)
(54) łożysko toczne walcowe dwurzędowe z elementami teksturo-
wanymi laserowo

(B1) (11) 240502 (41) 2019 07 29 
(51) F23G 5/027 (2006 .01)
(21) 424346 (22) 2018 01 23
(72) WagneR ROMan, Warszawa (Pl); WZOReK ZBIgnIeW, 
niepołomice (Pl); ChORZelsKI MaCIeJ, Warszawa (Pl)
(73) s .e .a . WagneR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) sposób termicznej utylizacji odpadów komunalnych i/lub osa-
dów ściekowych

(B1) (11) 240520 (41) 2021 10 04 
(51) F24D 19/10 (2006 .01) 
 G05D 23/19 (2006 .01)
(21) 433427 (22) 2020 04 02
(72) BOBROWsKa MagDalena, Ignatki-Osiedle (Pl); 
DŹWIleWsKI PaWeł, Boksze-Osada (Pl)
(73) Kan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kleosin (Pl)
(54) Urządzenie termostatyczne do regulacji przepływu medium 
grzewczego

(B1) (11) 240517 (41) 2021 05 04 
(51) F24H 1/44 (2006 .01) 
 F24H 1/40 (2006 .01) 
 F24H 1/26 (2006 .01) 
 F23H 9/02 (2006 .01) 
 F23B 30/02 (2006 .01) 
 F23B 80/04 (2006 .01) 
 F23L 9/00 (2006 .01) 
 F23B 30/00 (2006 .01)
(21) 431606 (22) 2019 10 25
(72) sTRZelCZyK MaRIan, Kwidzyn (Pl)
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(73) WRÓBleWsKa ŻaneTa, grudziądz (Pl);  
sTRZelCZyK-hUMIenny agnIesZKa, Kwidzyn (Pl);  
sTRZelCZyK MaRIan eKO-WeRy, Olsztyn (Pl)
(54) Piec centralnego ogrzewania

(B1) (11) 240519 (41) 2021 08 02 
(51) F25B 9/04 (2006 .01) 
 F25B 9/06 (2006 .01)
(21) 432791 (22) 2020 01 31
(72) RaZUMTseVa Olha, Kijów (Ua); RaZUMTseV OleKsanDR, 
Kijów (Ua); PanasJUK PaVel, Praga (CZ)
(73) DaC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
elbląg (Pl)
(54) agregat chłodniczy z dynamicznym chłodzeniem powietrza 
i element roboczy agregatu

(B1) (11) 240500 (41) 2020 03 09 
(51) G01N 13/02 (2006 .01) 
 G01N 15/08 (2006 .01)
(21) 430274 (22) 2019 06 18
(72) POgORZelsKI sTanIsłaW, gdańsk (Pl); ROChOWsKI PaWeł, 
gdańsk (Pl); gRZegORCZyK MaCIeJ, stegna (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT gDaŃsKI, gdańsk (Pl)
(54) sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji środków aktyw-
nych biologicznie do podania przezskórnie, zwłaszcza leków, oraz 
urządzenie do pomiaru współczynnika dyfuzji środków aktywnych 
biologicznie do podania przezskórnie, zwłaszcza leków

(B1) (11) 240491 (41) 2021 08 30 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(21) 433103 (22) 2020 02 28
(72) MOnTOWsKa MagDalena, Poznań (Pl);  
KOTeCKa-MaJChRZaK KlaUDIa, Poznań (Pl); FORnal eMIlIa, 
lublin (Pl); sUMaRa agaTa, Kraśnik (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl); 
UnIWeRsyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl)
(54) Zestaw do wykrywania i  identyfikacji nasion roślin oleistych 
w szczególności czarnuszki i jej produktów ubocznych w produktach 
spożywczych oraz sposób wykrywania i identyfikacji nasion roślin 
oleistych w szczególności czarnuszki i  jej produktów ubocznych 
w produktach spożywczych oraz zastosowanie peptydów objętych 
zestawem jako markerów do wykrywania nasion roślin oleistych 
w szczególności czarnuszki i jej produktów ubocznych w produktach 
spożywczych

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

A01B 73/00 (2006 .01) 240521
A01B 73/04 (2006 .01) 240521*
A23K 20/10 (2016 .01) 240522
A23K 20/142 (2016 .01) 240522*
A23K 10/18 (2016 .01) 240522*
A23K 50/75 (2016 .01) 240522*
A43B 13/14 (2006 .01) 240503

A43B 13/14 (2006 .01) 240497
A43B 13/16 (2006 .01) 240497*
A47B 29/00 (2006 .01) 240504*
A61B 17/70 (2006 .01) 240506
A61F 2/44 (2006 .01) 240506*
A61K 36/254 (2006 .01) 240523
A61P 35/00 (2006 .01) 240524*

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

 1 2  1 2

B01D 11/02 (2006 .01) 240523*
B01F 23/10 (2022 .01) 240529
B01F 35/83 (2022 .01) 240529*
B05B 15/55 (2018 .01) 240515
B05B 7/24 (2006 .01) 240515*
B05D 5/10 (2006 .01) 240510*
B09B 3/00 (2006 .01) 240508*
B09B 3/27 (2022 .01) 240511*
B32B 7/14 (2006 .01) 240510*
B60N 2/58 (2006 .01) 240505*
B60P 7/06 (2006 .01) 240530
B60R 13/08 (2006 .01) 240514
B61H 1/00 (2006 .01) 240492
B61H 1/00 (2006 .01) 240493
B61H 1/00 (2006 .01) 240494
B63B 29/00 (2006 .01) 240509
B63B 35/44 (2006 .01) 240509*
B63B 3/20 (2006 .01) 240509*
B65D 83/34 (2006 .01) 240515*
B65G 19/30 (2006 .01) 240513*
B66F 7/00 (2006 .01) 240521*
C01B 32/152 (2017 .01) 240524
C04B 7/38 (2006 .01) 240508
C04B 7/42 (2006 .01) 240508*
C04B 18/30 (2006 .01) 240511
C04B 18/04 (2006 .01) 240511*
C06B 21/00 (2006 .01) 240527
C06B 45/10 (2006 .01) 240527*
C07D 307/88 (2006 .01) 240495
C07F 5/02 (2006 .01) 240499
C07H 19/073 (2006 .01) 240524*
C08G 18/36 (2006 .01) 240496*
C08G 18/64 (2006 .01) 240496*
C08G 18/76 (2006 .01) 240496*
C08J 3/28 (2006 .01) 240528*
C08J 5/18 (2006 .01) 240528*
C08J 7/04 (2020 .01) 240528*
C08K 5/09 (2006 .01) 240528*
C08K 5/053 (2006 .01) 240528*
C08L 3/02 (2006 .01) 240528
C08L 29/04 (2006 .01) 240528*
C08L 95/00 (2006 .01) 240496
C08L 17/00 (2006 .01) 240496*
C08L 75/04 (2006 .01) 240496*
C09D 1/00 (2006 .01) 240498*
C09D 1/02 (2006 .01) 240498*
C09J 7/21 (2018 .01) 240514*
C09J 7/25 (2018 .01) 240510
C09J 7/38 (2018 .01) 240510*
C09K 11/00 (2006 .01) 240495*
C09K 11/06 (2006 .01) 240499*
C09K 8/487 (2006 .01) 240526
C09K 8/467 (2006 .01) 240526*

D04B 1/22 (2006 .01) 240505
D05B 75/02 (2006 .01) 240504
D06M 11/00 (2006 .01) 240505*
D21H 21/16 (2006 .01) 240498
D21H 17/13 (2006 .01) 240498*
D21H 17/67 (2006 .01) 240498*
D21H 19/38 (2006 .01) 240498*
D21H 21/52 (2006 .01) 240498*
E03F 5/04 (2006 .01) 240509*
E04G 5/12 (2006 .01) 240512
E04G 21/28 (2006 .01) 240512*
E21C 35/12 (2006 .01) 240513
E21C 29/22 (2006 .01) 240513*
F01K 25/10 (2006 .01) 240518
F01K 9/00 (2006 .01) 240518*
F01K 25/06 (2006 .01) 240516*
F01K 25/08 (2006 .01) 240516*
F02D 35/02 (2006 .01) 240525
F03G 7/04 (2006 .01) 240516*
F04B 15/08 (2006 .01) 240516*
F04B 49/04 (2006 .01) 240516*
F04B 49/22 (2006 .01) 240516*
F04F 1/04 (2006 .01) 240516
F15B 11/22 (2006 .01) 240501
F16C 19/08 (2006 .01) 240507
F16C 33/10 (2006 .01) 240507*
F16C 19/00 (2006 .01) 240507*
F23B 30/02 (2006 .01) 240517*
F23B 80/04 (2006 .01) 240517*
F23B 30/00 (2006 .01) 240517*
F23G 5/027 (2006 .01) 240502
F23H 9/02 (2006 .01) 240517*
F23L 9/00 (2006 .01) 240517*
F24D 10/00 (2006 .01) 240518*
F24D 19/10 (2006 .01) 240520
F24H 1/44 (2006 .01) 240517
F24H 1/40 (2006 .01) 240517*
F24H 1/26 (2006 .01) 240517*
F24S 90/10 (2018 .01) 240516*
F24T 10/40 (2018 .01) 240516*
F24V 50/00 (2018 .01) 240516*
F25B 30/06 (2006 .01) 240516*
F25B 9/04 (2006 .01) 240519
F25B 9/06 (2006 .01) 240519*
G01N 13/02 (2006 .01) 240500
G01N 15/08 (2006 .01) 240500*
G01N 33/02 (2006 .01) 240491
G01N 30/72 (2006 .01) 240491*
G01N 33/48 (2006 .01) 240491*
G01N 33/68 (2006 .01) 240491*
G05D 23/19 (2006 .01) 240520*
G09F 3/10 (2006 .01) 240510*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

240491 G01N 33/02 (2006 .01)
240492 B61H 1/00 (2006 .01)
240493 B61H 1/00 (2006 .01)
240494 B61H 1/00 (2006 .01)

240495 C07D 307/88 (2006 .01)
240496 C08L 95/00 (2006 .01)
240497 A43B 13/14 (2006 .01)
240498 D21H 21/16 (2006 .01)
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 1 2  1 2

240499 C07F 5/02 (2006 .01)
240500 G01N 13/02 (2006 .01)
240501 F15B 11/22 (2006 .01)
240502 F23G 5/027 (2006 .01)
240503 A43B 13/14 (2006 .01)
240504 D05B 75/02 (2006 .01)
240505 D04B 1/22 (2006 .01)
240506 A61B 17/70 (2006 .01)
240507 F16C 19/08 (2006 .01)
240508 C04B 7/38 (2006 .01)
240509 B63B 29/00 (2006 .01)
240510 C09J 7/25 (2018 .01)
240511 C04B 18/30 (2006 .01)
240512 E04G 5/12 (2006 .01)
240513 E21C 35/12 (2006 .01)
240514 B60R 13/08 (2006 .01)

240515 B05B 15/55 (2018 .01)
240516 F04F 1/04 (2006 .01)
240517 F24H 1/44 (2006 .01)
240518 F01K 25/10 (2006 .01)
240519 F25B 9/04 (2006 .01)
240520 F24D 19/10 (2006 .01)
240521 A01B 73/00 (2006 .01)
240522 A23K 20/10 (2016 .01)
240523 A61K 36/254 (2006 .01)
240524 C01B 32/152 (2017 .01)
240525 F02D 35/02 (2006 .01)
240526 C09K 8/487 (2006 .01)
240527 C06B 21/00 (2006 .01)
240528 C08L 3/02 (2006 .01)
240529 B01F 23/10 (2022 .01)
240530 B60P 7/06 (2006 .01)

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 392449 07/2012
(a1) (21) 402480 15/2014
(a1) (21) 410468 13/2016
(a1) (21) 411499 19/2016
(a1) (21) 412341 24/2016
(a1) (21) 416385 12/2017
(a1) (21) 417142 24/2017
(a1) (21) 417258 24/2017
(a1) (21) 418092 03/2018
(a1) (21) 418346u) 05/2018
(a1) (21) 418379 22/2017
(a1) (21) 418832 08/2018
(a1) (21) 418878 08/2018
(a1) (21) 418933 08/2018
(a1) (21) 419167 09/2018
(a1) (21) 419239 10/2018
(a1) (21) 419268 10/2018
(a1) (21) 420326 16/2018
(a1) (21) 420340 17/2018
(a1) (21) 420824 20/2018
(a1) (21) 420920 20/2018
(a1) (21) 420951 20/2018
(a1) (21) 420952 20/2018
(a1) (21) 420971 20/2018
(a1) (21) 421152 15/2018
(a1) (21) 421483 23/2018
(a1) (21) 421497 23/2018
(a1) (21) 422658 06/2019
(a1) (21) 422662 06/2019
(a1) (21) 423059 22/2018
(a1) (21) 423150 23/2018
(a1) (21) 423223 09/2019
(a1) (21) 423575 12/2019
(a1) (21) 423712 13/2019
(a1) (21) 423876 13/2019

(a1) (21) 424441u) 17/2019
(a1) (21) 424579 18/2019
(a1) (21) 425410 23/2019
(a1) (21) 425539 24/2019
(a1) (21) 425600 24/2019
(a1) (21) 425601 24/2019
(a1) (21) 425796 25/2019
(a1) (21) 425801 25/2019
(a1) (21) 425837 26/2019
(a1) (21) 426811 06/2020
(a1) (21) 426856 01/2019
(a1) (21) 426923 06/2020
(a1) (21) 427013 07/2020
(a1) (21) 427054 07/2020
(a1) (21) 428038 13/2020
(a1) (21) 428105 13/2020
(a1) (21) 428109 19/2020
(a1) (21) 428199 14/2020
(a1) (21) 428267u) 14/2020
(a1) (21) 428303 14/2020
(a1) (21) 428307 14/2020
(a1) (21) 428339 03/2020
(a1) (21) 428804 17/2020
(a1) (21) 428914 18/2020
(a1) (21) 428954 18/2020
(a1) (21) 429096 09/2020
(a1) (21) 429171 20/2020
(a1) (21) 429250 20/2020
(a1) (21) 429315u) 20/2020
(a1) (21) 429415 21/2020
(a1) (21) 429488u) 21/2020
(a1) (21) 429506 21/2020
(a1) (21) 429643 22/2020
(a1) (21) 429697 23/2020
(a1) (21) 429765u) 23/2020

(a1) (21) 430048 25/2020
(a1) (21) 430129 26/2020
(a1) (21) 430397 27/2020
(a1) (21) 430639 02/2021
(a1) (21) 431421 08/2021
(a1) (21) 431464 08/2021
(a1) (21) 431780 11/2020
(a1) (21) 431812 10/2021
(a1) (21) 431824 10/2021

(a1) (21) 432016 11/2021
(a1) (21) 432125 12/2021
(a1) (21) 432194 12/2021
(a1) (21) 432914 21/2021
(a1) (21) 432949 21/2021
(a1) (21) 434172 08/2021
(a1) (21) 434788 (62) 423734 

05/2021
(a1) (21) 435868 16/2021

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 381919 19/2008
(a1) (21) 383188 05/2009
(a1) (21) 413308 03/2017
(a1) (21) 414480 09/2017
(a1) (21) 415016 12/2017
(a1) (21) 415276 13/2017
(a1) (21) 416148 18/2017
(a1) (21) 417034 23/2017
(a1) (21) 419019 08/2018
(a1) (21) 419020 08/2018

(a1) (21) 419915 14/2018
(a1) (21) 421069 21/2018
(a1) (21) 425520 24/2019
(a1) (21) 425521 26/2019
(a1) (21) 425522 24/2019
(a1) (21) 428085 13/2020
(a1) (21) 430664 02/2021
(a1) (21) 432157 12/2021
(a1) (21) 435062 11/2021

dodatkowe prawa ochronne

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

o udZielenie prawa

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

(B1) (68) 230179
(54) n3 alkilowane pochodne benzoimidazolu, kompozycja je za-
wierająca oraz ich zastosowanie do wytwarzania leku do leczenia 
zaburzeń hiperproliferacyjnych
(21) 0561 (22) 2019 03 11
(71) array BioPharma Inc ., WIlMIngTOn (Us) 
astraZeneca aB, sÖDeRTÄlJe (se)
(93) eU/1/18/1315 2018 09 20 MeKTOVI - BInIMeTynIB

(B1) (68) 212132
(54) Zastosowanie treosulfanu
(21) 0590 (22) 2019 09 19
(71) medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh, 
WeDel (De)
(93) eU/1/18/1351 2019 06 20 TReCOnDI - TReOsUlFan
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decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o wpłyniĘciu wniosku  
o udZielenie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie 
dodatkowego prawa ochronnego.

(T3) (68) 1713823 (21) 0311 01/2015

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa 
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpi-
su. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz 
sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym pra-

wem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach na 
wprowadzenie do obrotu

Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa 

ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodat-

kowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowe-

go prawa ochronnego

(11) 0327 2021 07 27 a . Wprowadzono zmianę uprawnione-
go przez wykreślenie wpisu: Dyax Corp ., lexington, stany Zjedno-
czone ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceutical Compa-
ny limited, Osaka, Japonia

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

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

(T5) (97) 09 11 2016 2016/45 eP 1898157 B1
(T5) (97) 13 03 2019 2019/11 eP 2000784 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 2238485 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 2295666 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 2346994 B1
(T5) (97) 14 10 2015 2015/42 eP 2360340 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 2406420 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2652289 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 2657414 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2714596 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 2752204 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2755701 B1
(T5) (97) 21 02 2018 2018/08 eP 2788602 B1
(T5) (97) 04 07 2018 2018/27 eP 2789406 B1

(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2840693 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 2842530 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2846895 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 2858790 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2866636 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2908968 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 2973434 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2986312 B1
(T5) (97) 05 12 2018 2018/49 eP 3009389 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3019281 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3025203 B1
(T5) (97) 08 08 2018 2018/32 eP 3034562 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3055811 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3062764 B1
(T5) (97) 12 07 2017 2017/28 eP 3089134 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3097315 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3100717 B1
(T5) (97) 29 08 2018 2018/35 eP 3113902 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3119933 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3126134 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3138673 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3142784 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3145822 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3146105 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3155617 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3164556 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3197638 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3201260 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3209434 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3209783 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3212237 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3217024 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3221406 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3222551 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3226905 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3243613 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3248613 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3253804 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3262309 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3263420 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3270026 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3270229 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3270912 B1
(T4) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3270912 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3272659 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3273301 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3273803 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3280540 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3292154 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3311943 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3323794 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3323927 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3326606 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3333339 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3335289 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3344109 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3351383 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3352752 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3356325 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3356413 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3361834 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3382124 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3386347 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3391588 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3392155 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3395449 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3398790 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3402491 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3403828 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3418466 B1
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(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3420797 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3430031 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3430370 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3441411 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3443565 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3444268 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3450180 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3452664 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3457606 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3459564 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3464097 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3475625 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3482115 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3489452 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3492593 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3497022 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3497351 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3504229 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3505764 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 eP 3509541 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3510004 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3513418 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3522736 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3525052 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3529320 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3538055 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3538058 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3543606 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3544711 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3545056 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3548248 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3548738 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3549328 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3549352 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3555556 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3563094 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3567045 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3567124 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3567659 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3571551 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3579302 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3582874 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3584045 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3587968 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3598690 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3598924 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3601243 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3606814 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3609153 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3612534 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3614046 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3617014 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3619776 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3621950 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3623484 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3628717 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3635219 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3639204 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3639813 B1
(T3) (97) 18 08 2021 2021/33 eP 3642546 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3646093 B1
(T6) (97) 20 01 2021 2021/03 eP 3653227 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3653773 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3653951 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3655075 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3657053 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3658454 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3660545 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3662080 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3662123 B1

(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3664224 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3664630 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3669672 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3673207 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3674813 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3680533 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3681918 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3685924 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3687513 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3687627 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3687833 B1
(T4) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3687833 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3691493 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3691688 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3691808 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3693653 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3694352 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3694645 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3694797 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3699941 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3702241 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3702291 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3704328 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3705647 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3705659 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3705740 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3705823 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3707026 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3708397 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3710625 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3712029 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3713904 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3714210 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3715182 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3720617 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3725690 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3729729 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3732304 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3737223 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3738870 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3740628 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3741711 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3743480 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3746407 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3749563 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3750746 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3752513 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3753085 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3760633 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3765648 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3770078 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3770352 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 eP 3772946 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3774250 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3778595 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3787791 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3792379 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3794663 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3794666 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3810540 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3813762 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3824524 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3827692 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3833229 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3838771 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3847373 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3851619 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3862056 B1



12 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 16/2022

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2098579 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2099297 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2100993 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2101012 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2101383 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2101384 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2105679 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2106769 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2106774 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2106775 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2106776 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2106937 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2107074 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2107587 2020 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2108433 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2109127 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2109556 2020 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2109592 2020 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2109600 2020 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2110502 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2111555 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2112058 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2113414 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2113453 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2118032 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2118181 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119125 2020 01 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119477 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2119498 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2121553 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2121562 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2122419 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2124831 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226232 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226287 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226500 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226534 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226588 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226747 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2227026 2020 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2227988 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228305 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228481 2019 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228504 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228811 2020 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228870 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228885 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2233050 2020 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2234700 2019 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2234867 2019 08 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236230 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236437 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236921 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2239036 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2239825 2020 03 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2241476 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2241553 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2241554 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2282692 2019 05 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2282787 2019 05 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2284443 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285223 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2286027 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2289490 2020 03 23 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2297041 2019 06 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2307360 2019 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2307459 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2310584 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2311629 2019 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2313572 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2315815 2019 08 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2316313 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2318616 2019 08 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2400872 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401078 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401142 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401337 2020 02 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401392 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401462 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2401493 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403645 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403747 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403749 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403827 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403890 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2403918 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2404096 2020 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2404119 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2404120 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2404400 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2405844 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2405915 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2405948 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2406519 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2406803 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408401 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408498 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408626 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408758 2020 03 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2408972 2020 03 17 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) 1785142 a . Wykreślono: shire International licensing 
B .V ., amsterdam, holandia Wpisano: Takeda Pharmaceutical Com-
pany limited, Osaka, Japonia

(11) 1762144 a . Wykreślono: lander, Kirt, lake havasu City, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Big Brain holdings, Inc ., 
Kingman, stany Zjednoczone ameryki

(11) 1926386 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2140209 a . Wykreślono: aRIsTOn TheRMO s .P .a ., Fa-
briano, Włochy Wpisano: aRIsTOn TheRMO s .P .a ., Fabriano, Włochy
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(11) 2361339 a . Wykreślono: seRRalhaRIa JOFeBaR s .a ., 
Matosinhos, Portugalia Wpisano: JOFeBaR, s .a ., Matosinhos, Por-
tugalia

(11) 2224780 a . Wykreślono: ZTe Corporation, shenzhen, 
Chiny Wpisano: CalTTa TeChnOlOgIes CO ., lTD ., Beijing, Chiny

(11) 2364084 a . Wykreślono: encore health, llC, Roanoke, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: novartis ag, Bazylea, szwaj-
caria

(11) 2470545 a . Wykreślono: neRRe Therapeutics limited, 
stevenage, Wielka Brytania Wpisano: KanDy TheRaPeUTICs lIMI-
TeD, Reading, Wielka Brytania

(11) 2442647 a . Wykreślono: encore health llC, Roanoke, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: novartis ag, Bazylea, szwaj-
caria

(11) 2474696 a . Wykreślono: syring schließsysteme gmbh, 
edertal-Kleinern, niemcy Wpisano: eco-lock gmbh, Bad homburg 
v .d . höhe, niemcy

(11) 2474696 a . Wykreślono: eco-lock gmbh, Bad hom-
burg v .d . höhe, niemcy Wpisano: sChÜCO International Kg, Biele-
feld, niemcy

(11) 2592635 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2599985 a . Wykreślono: hoerbiger Kompressortechnik 
holding gmbh, Wien, austria Wpisano: hoerbiger Wien gmbh, 
Wiedeń, austria

(11) 2529159 a . Wykreślono: aRIsTOn TheRMO s .P .a ., Fa-
briano, Włochy Wpisano: aRIsTOn TheRMO s .P .a ., Fabriano, Włochy

(11) 2621827 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2642865 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2642866 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2663447 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2665375 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2688726 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2723192 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2747580 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2780438 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2780917 a . Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2745091 a . Wykreślono: Koninklijke Philips n .V ., ein-
dhoven, holandia Wpisano: siemens healthineers nederland B .V ., 
Bn Den haag, holandia

(11) 2814473 a . Wykreślono: saniona a/s, Ballerup, Dania 
Wpisano: saniona a/s, glostrup, Dania

(11) 2914673 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., al Rotterdam, holandia

(11) 2821405 a . Wykreślono: encore health, llC, Roano-
ke, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: nOVaRTIs ag, Bazylea, 
szwajcaria

(11) 2902250 a . Wykreślono: Compleo Charging solutions 
gmbh, lünen, niemcy Wpisano: Compleo Charging solutions ag, 
Dortmund, niemcy

(11) 3027055 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2978321 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2981601 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 2997121 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3016984 a . Wykreślono: BasF se, ludwigshafen am 
Rhein, niemcy Wpisano: Reckitt Benckiser Finish B .V ., hoofddorp, 
holandia

(11) 3011092 a . Wykreślono: Karl Meyer ag, Wischhafen, 
niemcy; grimm-schirp gs Technologie gmbh, hildesheim, niem-
cy Wpisano: Mitsubishi Chemical advanced Materials gmbh, Vre-
den, niemcy; grimm-schirp gs Technologie gmbh, hildesheim, 
niemcy

(11) 3060149 a . Wykreślono: Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny, Warszawa, Polska Wpisano: MeTRUM CRyOFleX sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Blizne łaszczyńskiego, Polska 016446427

(11) 3099178 a . Wykreślono: hukelmann, Bernhard, Qu-
akenbrück, niemcy Wpisano: hs-tumbler gmbh, Quakenbrück, 
niemcy

(11) 3364770 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

(11) 3454689 a . Wykreślono: Menghi shoes & Co . s .r .l ., Mila-
no, Włochy Wpisano: MenghI sOCIeTa’ PeR aZIOnI, Milano, Włochy

(11) 3609340 a . Wykreślono: Unilever n .V ., Rotterdam, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia

ogłosZenia

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy eUROPeJsKIe

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europej-
skiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu 
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) 
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub 
nazwę uprawnionego z adresem.

(T3) (11) 3219243 (22) 2017 03 02 03/2022 (-) 2021 11 12
(54) sposób monitorowania działania ramienia natryskowego
(73) Miele & Cie . Kg
Carl-Miele-straße 29
3332 gütersloh, niemcy

(T3) (11) 3438547 (22) 2018 07 11 10/2022 (-) 2022 02 09
(54) Przyrząd i sposób gotowania
(73) Miele & Cie . Kg
Carl-Miele-straße 29
3332 gütersloh, niemcy

(T3) (11) 3765664 (22) 2019 02 26 15/2022 (-) 2022 03 04
(54) sPOsÓB OBsłUgI PRalKI I PRalKa
(73) Miele & Cie . Kg
Carl-Miele-straße 29
3332 gütersloh, niemcy
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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 72 512 do nr 72 518)

(y1) (11) 72518 (41) 2021 04 19 
(51) A41B 13/06 (2006 .01) 
 A41D 11/00 (2006 .01) 
 A47D 13/00 (2006 .01) 
 A47D 13/08 (2006 .01)
(21) 128622 (22) 2019 10 07
(72) sysKa-Janas PaTRyCJa KaMIla, Warszawa (Pl)
(73) sysKa-Janas PaTRyCJa KaMIla, Warszawa (Pl)
(54) Okrycie w szczególności dla dziecka

(y1) (11) 72515 (41) 2021 10 04 
(51) A41D 13/11 (2006 .01) 
 A41D 13/00 (2006 .01)
(62) 433459
(21) 129868 (22) 2020 04 03
(72) sMOlaReK anna, Kierszek (Pl); KOWalsKI PRZeMysłaW, 
Jędrzejów (Pl); sMOlaReK BaRTłOMIeJ, Kierszek (Pl); BeDnaRsKI 
DaRIUsZ, Rawa Mazowiecka (Pl); ŻaK agnIesZKa,  
Rawa Mazowiecka (Pl); OleJnIK eWa, Borki (Pl)
(73) PRIVaTe laBel TIssUe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (Pl)
(54) Maseczka uniwersalna

(y1) (11) 72516 (41) 2020 03 23 
(51) E04C 3/293 (2006 .01) 
 C04B 28/02 (2006 .01) 
 E21D 11/08 (2006 .01)
(62) 431599
(21) 129893 (22) 2019 10 24
(72) BaRaBaŚ sTanIsłaW, lubin (Pl); JaROsZ anna, lubin (Pl)
(73) FIRMa BaRaBaŚ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lubin (Pl)
(54) Zbrojona okładzina betonowa

(y1) (11) 72517 (41) 2021 05 04 
(51) E06B 5/11 (2006 .01) 
 E06B 3/72 (2006 .01) 
 E06B 3/263 (2006 .01) 
 E06B 1/06 (2006 .01) 
 E06B 7/16 (2006 .01)
(21) 128657 (22) 2019 10 21
(72) gOłĘBIeWsKI aDaM, Płock (Pl)
(73) PORTa KMI POlanD sPÓłKa aKCyJna, Bolszewo (Pl)
(54) antywłamaniowe drzwi izolacyjne

(y1) (11) 72514 (41) 2021 05 04 
(51) E06B 9/42 (2006 .01) 
 E06B 9/60 (2006 .01)
(21) 129602 (22) 2020 11 13
(72) TOMKÓW BeRnaDeTa, Wrocław (Pl)
(73) BesTa IM . sTanIsłaWa TOMKÓW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(54) hamulec do rolet
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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

A41B 13/06 (2006 .01) 72518
A41D 11/00 (2006 .01) 72518*
A41D 13/11 (2006 .01) 72515
A41D 13/00 (2006 .01) 72515*
A47D 13/00 (2006 .01) 72518*
A47D 13/08 (2006 .01) 72518*
C04B 28/02 (2006 .01) 72516*
E04C 3/293 (2006 .01) 72516
E04C 2/32 (2006 .01) 72513*
E06B 5/11 (2006 .01) 72517
E06B 3/72 (2006 .01) 72517*

E06B 3/263 (2006 .01) 72517*
E06B 1/06 (2006 .01) 72517*
E06B 7/16 (2006 .01) 72517*
E06B 9/42 (2006 .01) 72514
E06B 9/60 (2006 .01) 72514*
E21B 19/08 (2006 .01) 72512
E21B 7/02 (2006 .01) 72512*
E21D 11/08 (2006 .01) 72516*
E21D 20/00 (2006 .01) 72512*
F24D 3/16 (2006 .01) 72513
F28F 1/20 (2006 .01) 72513*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72512 E21B 19/08 (2006 .01)
72513 F24D 3/16 (2006 .01)
72514 E06B 9/42 (2006 .01)
72515 A41D 13/11 (2006 .01)

72516 E04C 3/293 (2006 .01)
72517 E06B 5/11 (2006 .01)
72518 A41B 13/06 (2006 .01)

(y1) (11) 72512 (41) 2021 09 13 
(51) E21B 19/08 (2006 .01) 
 E21D 20/00 (2006 .01) 
 E21B 7/02 (2006 .01)
(21) 129027 (22) 2020 03 09
(72) MłyŃCZaK MaRIUsZ, Złotoryja (Pl); OsTaPÓW lesłaW, 
Kunice (Pl); TOKaRCZyK JaCeK, Złotoryja (Pl); KaZIMIeRCZaK 
WIesłaW, lubin (Pl); MaKUChOWsKI RysZaRD, legnica (Pl); 
saReCKI łUKasZ, Złotoryja (Pl)
(73) MIne MasTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wilków (Pl)
(54) automatyczna wieżyczka kotwiąca przeznaczona do wierce-
nia otworów i zabudowy kotwi w wyrobiskach górniczych kopalń 
podziemnych, zwłaszcza w kopalniach rud miedzi

(y1) (11) 72513 (41) 2021 08 23 
(51) F24D 3/16 (2006 .01) 
 E04C 2/32 (2006 .01) 
 F28F 1/20 (2006 .01)
(21) 128960 (22) 2020 02 16
(72) ŚlanDa TOMasZ, Przeworsk (Pl); ŚlanDa aDaM,  
Przeworsk (Pl); KOsIŃsKI MaCIeJ, nowy Targ (Pl)
(73) TIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przeworsk (Pl)
(54) Płyta systemowa szczególnie dla ogrzewania podłogowego

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

decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 126702 09/2019
(U1) (21) 127071 19/2019
(U1) (21) 127151 24/2018
(U1) (21) 127352 25/2019
(U1) (21) 127945 15/2020
(U1) (21) 127946 15/2020
(U1) (21) 127953 16/2019

(U1) (21) 128037 18/2020
(U1) (21) 128089 20/2020
(U1) (21) 128418 02/2021
(U1) (21) 128464 03/2021
(U1) (21) 128620 08/2021
(U1) (21) 128637 08/2021

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(U1) (21) 126605 22/2018 (U1) (21) 126606 22/2018

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

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

(y1) (11) 071973 11/2021 2021 .12 .08 
na podstawie art .156 ust .1 punkt 4 kodeksu postępowania admini-
stracyjnego stwierdzającego nieważność decyzji z dn . 11 stycznia 
2021 o udzieleniu prawa ochronnego
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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 27 846 do nr 27 863)

(51) 21-01 (11) 27846 (22) 2022 01 05 (21) 30443
(73) sIWy DOMInIK, Mikołów (Pl)
(72) QIngleI lI
(54) Zabawka-autko
(55) 

(51) 32-00 (11) 27847 (22) 2021 11 26 (21) 30339
(73) nOWaK KRZysZTOF, Poznań (Pl)
(72) RaPeła ZBIgnIeW
(54) logo
(55) 

(51) 20-01 (11) 27848 (22) 2021 12 22 (21) 30393
(73) TT sOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) sIKORa MIROsłaW
(54) Obudowa automatu pobierającego paski transponderowe
(55) 

(51) 20-01 (11) 27849 (22) 2021 12 22 (21) 30394
(73) TT sOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) sIKORa MIROsłaW
(54) Obudowa automatu wydającego paski transponderowe
(55) 
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(51) 14-02 (11) 27850 (22) 2021 12 27 (21) 30416
(73) TT sOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) sIKORa MIROsłaW
(54) Czytnik dualny
(55) 

(51) 20-01 (11) 27851 (22) 2021 12 27 (21) 30417
(73) TT sOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) sIKORa MIROsłaW
(54) automat rozliczający
(55) 

(51) 11-01 (11) 27852 (22) 2021 12 08 (21) 30369
(73) KalIsZeWsKa-haŚKa MaRTa The la, nowy Dwór 
Mazowiecki (Pl)
(72) KalIsZeWsKa-haŚKa MaRTa
(54) Wyrób jubilerski
(55) 

(51) 23-03 (11) 27853 (22) 2021 12 14 (21) 30378
(73) DeFRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(72) FIRManTy PaWeł

(54) Obudowa zestawu do rozdzielania obiegów grzewczych
(55) 

(51) 32-00 (11) 27854 (22) 2021 12 31 (21) 30436
(73) InTRaTel sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(72) ChRanIUK MaRTa
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27855 (22) 2021 12 22 (21) 30392
(73) TT sOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) OPalIŃsKa MOnIKa
(54) logo
(55) 

(51) 26-01 (11) 27856 (22) 2021 02 08 (21) 29375
(73) CZeRnIeJeWICZ WłODZIMIeRZ, stęszew (Pl);
sZCZePaŃCZyK TOMasZ, Piława górna (Pl)
(72) CZeRnIeJeWICZ WłODZIMIeRZ, sZCZePaŃCZyK TOMasZ
(54) lampion nagrobny
(55) 

(51) 19-08 (11) 27857 (22) 2022 01 11 (21) 30452
(73) sanDeZIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrzeż (Pl)
(72) KUlasIK IgOR aleKsanDeR
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(54) etykieta opakowania
(55) 

(51) 26-05 (11) 27858 (22) 2022 01 10 (21) 30450
(73) hsK leDy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa JaWna, Kraków (Pl)
(72) PaTeR PIOTR
(54) Reflektor szynowy leD
(55) 

(51) 09-03 (11) 27859 (22) 2021 09 17 (21) 30143
(73) ROgal eWa FIRMa PRODUKCyJnO-hanDlOWa OBlaTUM, 
Wolbrom (Pl)
(72) ROgal eWa
(54) Opakowanie na opłatki z siankiem
(55) 

(51) 02-02 (11) 27860 (22) 2022 03 16 (21) 30635
(73) galIŃsKa IlOna, Tomaszów Mazowiecki (Pl)
(72) galIŃsKa IlOna

(54) suknia wieczorowa
(55) 

(51) 19-08 (11) 27861 (22) 2022 02 12 (21) 30514
(73) JaKUBOWsKa alIna gOŚCInIeC heTMan .  
sTanICa WĘDKaRsKa, stare sady (Pl)
(72) sOBCZaK KaMIl
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 27862 (22) 2022 02 12 (21) 30622
(73) JaKUBOWsKa alIna gOŚCInIeC heTMan . sTanICa 
WĘDKaRsKa, stare sady (Pl)
(72) sOBCZaK KaMIl
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 27863 (22) 2022 02 12 (21) 30623
(73) JaKUBOWsKa alIna gOŚCInIeC heTMan .  
sTanICa WĘDKaRsKa, stare sady (Pl)
(72) sOBCZaK KaMIl
(54) etykieta
(55) 
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wygaśniĘcie prawa

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

(11) 10488 2020 11 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 01820 2020 11 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 08149 2019 08 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 09779 2020 09 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 14491 2019 04 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 15889 2019 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 16453 2020 05 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 16822 2020 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 16869 2020 07 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 17072 2020 11 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 17114 2020 11 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 17169 2020 11 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 17243 2020 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 17401 2020 11 15 Prawo wygasło w całości .
(11) 17410 2020 11 15 Prawo wygasło w całości .
(11) 17593 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17594 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17595 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .

(11) 17597 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17143 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17598 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17599 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 17755 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17756 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17757 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17758 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17759 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17760 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17761 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17763 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17764 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17765 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17766 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 17903 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 18011 2020 11 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 18576 2020 11 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 20692 2018 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 20694 2018 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 20695 2018 09 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 21688 2019 11 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 16850 2020 07 13 Prawo wygasło w całości .
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d. Znaki towarowe

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

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

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

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 350 086 do nr 350 335)

(111) 350086 (220) 2020 10 16 (210) 519647
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) sOPOCKI DOM aUKCyJny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sopocki Dom aukcyjny
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, katalogi w  formie elektronicznej, 
oprogramowanie komputerowe, 16 obrazy, rysunki, fotografie, re-
produkcje dzieł sztuki, albumy, katalogi, 35 organizowanie aukcji, 
prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem Internetu, organizowanie wystaw w  celach handlo-
wych, prowadzenie wystaw w  ramach wirtualnych targów handlo-
wych online, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach 
komercyjnych lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w tym sprzedaży online, dzieł sztuki, biżuterii, wyrobów arty-
stycznych, katalogów, albumów, sztućców, broni białej, broni palnej, 
wyrobów jubilerskich, akwareli, banknotów, fotografii [wydrukowa-
nych], litograficznych dzieł sztuki, obrazów i zdjęć, rysunków, rzemio-
sła artystycznego, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, 
informacja handlowa, usługi w zakresie zamówień online, promowa-
nie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, 36 wycena antyków, wycena 

dzieł sztuki, doradztwo inwestycyjne, 37 usługi konserwacji i zabez-
pieczenia dzieł sztuki, odnawianie dzieł sztuki, 39 transport cen-
nych przedmiotów i dzieł sztuki, organizowanie transportu cennych 
przedmiotów i dzieł sztuki, usługi pakowania, 41 usługi galerii sztuki, 
usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy te-
lekomunikacyjnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, wystawy sztuki, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki .

(111) 350087 (220) 2020 12 11 (210) 522152
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) TOUChIDeas seRaFIŃsKI MIeROWsKI  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) na kamieniu
(510), (511) 30 mąka i  produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i  sło-
dycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki, grahamki, 
kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka tarta, tortille, wyroby 
ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i  ciastka, biszkopty, babki, 
pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, chałwa, marcepan, pralinki, sło-
dycze ozdobne na choinki, galaretki owocowe, musy deserowe, ba-
toniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli . chipsy, potrawy na bazie 
mąki, makarony i  kluski, wyroby piekarnicze z  warzywami, wyroby 
piekarnicze z  mięsem, mięso w  cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, 
pizze, placki, drożdże, proszek do  pieczenia, aromaty do  ciast inne 
niż oleje esencyjne, masa do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki 
do chleba, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, lukier do ciast, 
kawa, herbata, kakao, czekolada, kawa nienaturalna, napoje na ba-
zie kawy, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożyw-
cze, cukier, miód, sól, przyprawy, bomboniery, mrożone pieczywo, 
dania gotowe do  spożycia na  bazie mąki, mrożone półprodukty 
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żywnościowe na  bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna ar-
tykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna artykułów 
spożywczych za  pośrednictwem Internetu, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, prowadzenie barów szybkiej obsługi, kafeterii 
i  bufetów, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, piz-
zerii, stołówek, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 350088 (220) 2020 12 11 (210) 522153
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) TOUChIDeas seRaFIŃsKI MIeROWsKI  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na KaMIenIU
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 05 .07 .02, 17 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 mąka i  produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i  sło-
dycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki, grahamki, 
kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka tarta, tortille, wyroby 
ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i  ciastka, biszkopty, babki, 
pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, chałwa, marcepan, pralinki, sło-
dycze ozdobne na choinki, galaretki owocowe, musy deserowe, ba-
toniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli . chipsy, potrawy na bazie 
mąki, makarony i  kluski, wyroby piekarnicze z  warzywami, wyroby 
piekarnicze z  mięsem, mięso w  cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, 
pizze, placki, drożdże, proszek do  pieczenia, aromaty do  ciast inne 
niż oleje esencyjne, masa do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki 
do chleba, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, lukier do ciast, 
kawa, herbata, kakao, czekolada, kawa nienaturalna, napoje na ba-
zie kawy, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożyw-
cze, cukier, miód, sól, przyprawy, bomboniery, mrożone pieczywo, 
dania gotowe do  spożycia na  bazie mąki, mrożone półprodukty 
żywnościowe na  bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna ar-
tykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna artykułów 
spożywczych za  pośrednictwem Internetu, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, prowadzenie barów szybkiej obsługi, kafeterii 
i  bufetów, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, piz-
zerii, stołówek, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 350089 (220) 2021 03 15 (210) 526119
(151) 2021 10 20 (441) 2021 06 21
(732) lIFT RZesZÓW WInDy I sChODy RUChOMe Jan KRUCZeK 
I WsPÓlnICy sPÓłKa JaWna, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lR lIFT RZesZÓW WInDy I sChODy RUChOMe
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .18
(510), (511) 7 Mechanizmy wind, Windy schodowe, Windy budow-
lane, sterowniki do  wind, Windy i  podnośniki, Windy dla obsługi, 
Urządzenia napędowe do wind, napędy elektryczne do wind, Windy 
pasażerskie do budynków, Windy do użytku w klatkach schodowych, 
Ruchome schody, Instalacje dźwigowe, Krzesełka dźwigowe, Dźwigi 
towarowe, 9 Panele sterowania wind, Oprogramowanie do sterowa-

nia maszynami, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwi-
gów, Usługi montażu wind, Usługi doradcze dotyczące instalacji 
wind osobowych, serwisowanie dźwigów .

(111) 350090 (220) 2021 10 18 (210) 535355
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) POlsKI hOlDIng hOTelOWy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) halo
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie 
biznesowe hotelami, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi za-
rządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne dla gości 
[usługi w zakresie czynności biurowych], Dostarczanie informacji po-
równawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Zarządzanie działal-
nością hoteli, dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, administro-
wanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, In-
westowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, 37 
Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, 
39 Organizowanie podróży z  i  do  hotelu, Organizacja i  rezerwacja 
podróży, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i  napojów, 
41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Obsługa 
gości na  imprezach rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
43 Usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, Usługi restauracji 
hotelowych, Rezerwacja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne .

(111) 350091 (220) 2021 09 23 (210) 534298
(151) 2022 03 02 (441) 2021 11 15
(732) sylWanOWICZ DaRIUsZ, Malbork (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOlDen
(540) 

(591) złoty, biały, jasnoszary, granatowy
(531) 24 .09 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do  mieszkań, aluminiowe drzwi 
ogrodowe, Blacha, Blacha (płyty, arkusze) z metalu, Blacha [płyty, ar-
kusze], Blacha do pokrycia dachu z metalu, Blacha metalowa, taśma 
walcowana i zwój taśmy (szpula), Blacharskie materiały dla budow-
nictwa, Blacharskie materiały budowlane, Bramy metalowe, Budow-
lane elementy konstrukcyjne z  metalu, Dachowe rynny metalowe, 
Dachówka metalowa, Dachówki esówki metalowe, Dachówki meta-
lowe, pokrycia dachowe metalowe, Dachy z metalu na konstrukcje, 
Deski dachowe z metalu, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Futry-
ny do  drzwi metalowe, Drzwi aluminiowe, Drzwi i  okna metalowe, 
Drzwi metalowe, Drzwi metalowe do  budynków, Drzwi metalowe 
do garaży, Drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, Drzwi 
metalowe garażowe, Drzwi ogrodowe jako metalowe obramowania, 
Drzwi wahadłowe metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Futryny 
drzwiowe metalowe, Ościeżnice drzwiowe metalowe, Framugi drzwi 
metalowe, Futryny do drzwi metalowe, harmonijkowe drzwi z meta-
lu, Kątowniki stalowe do dachów, Kominowe trzony metalowe, Kosze 
dachowe [budownictwo] metalowe, Materiał do  pokrywania da-
chów z  metalu, Materiały blacharskie dla budownictwa, Materiały 
do  obróbki dachu metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, 
Membrany dachowe z metalu, Metalowa więźba dachowa, Metalowe 
bloki kominowe, Metalowe dachówki holenderskie, Metalowe drzwi 
bezpieczeństwa, Metalowe drzwi do  garaży, Metalowe drzwi 
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do ogrodu, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe drzwi izolują-
ce, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Metalowe 
drzwi pancerne, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Metalowe drzwi 
przesuwane do  budynków, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe 
drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe drzwi składane, 
Metalowe drzwi z siatką, Metalowe drzwi zwijane, Metalowe drzwi 
zwijane o właściwościach izolacyjnych, Metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Metalowe elementy dachowe, Metalowe elementy 
drzwi, Metalowe elementy konstrukcyjne do stropów, Metalowe fa-
sady okienne, Metalowe grzbiety dachu, Metalowe końcówki komi-
nowe, Metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Metalo-
we materiały dachowe, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 
Metalowe naroża dachu, Metalowe okiennice wykonane z listewek, 
Metalowe okładziny kominowe, Metalowe okna, Metalowe okna da-
chowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe okna świetlikowe 
do  użytku w  budynkach, Metalowe osłony do  drzwi, Metalowe 
ościeżnice do drzwi, Metalowe ościeżnice okienne, Metalowe otwory 
dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe parapety okienne, 
Metalowe płyty dachowe, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowa-
nymi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokrycia dachowe zawiera-
jące ogniwa słoneczne, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowany-
mi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów, 
Metalowe ramy do  drzwi, Metalowe rynny, Metalowe szkielety da-
chowe, Metalowe świetliki [okna], Metalowe więźby dachowe, Meta-
lowe, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe, dachowe otwory 
wentylacyjne, Modułowe systemy kominów ze stali, nasady komino-
we metalowe, Ognioodporne drzwi metalowe, Ogniotrwałe drzwi 
z  metalu, Okiennice metalowe, Okiennice ochronne (metalowe), 
Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Okna alumi-
niowe, Okna dachowe metalowe, Okna metalowe, Okna skrzynkowe 
metalowe, Okna ścienne z  metalu, Okna żaluzjowe metalowe, 
Oszklone drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, Parapety z ma-
teriałów metalowych, Płytki dachowe metalowe, Pokrycia dachowe 
metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Poziome rolety weneckie 
[zewnętrzne], z metalu, Przechylne drzwi metalowe, Rolety metalo-
we, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Rolety weneckie [ze-
wnętrzne] wykonane z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety 
zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rynny aluminiowe, Rynny metalowe 
do  rozpraszania wody deszczowej, Rynny metalowe do  zbierania 
wody deszczowej, strażaki kominowe metalowe, Świetliki [okna] 
z metalu do celów budowlanych, Świetliki [okna] z metalu do użycia 
w  budownictwie, Wewnętrzne okiennice metalowe, Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wykładziny kominowe metalowe, Zada-
szenia metalowe [konstrukcje], Zewnętrzne drzwi metalowe, 19 as-
faltowe powłoki dachowe, Belki drewniane, Bitumiczne powłoki da-
chowe, Bitumiczne produkty do  pokrywania dachów [inne niż 
w  postaci farb], Bituminizowane materiały na  pokrycia dachowe, 
Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, Bramy garażowe do użytku 
domowego (niemetalowe-), Bramy niemetalowe, Bramy roletowe 
niemetalowe, Budowlane drewno, Dachowe pokrycia niemetalowe, 
Dachowe naświetla półkoliste [okna] z  materiałów niemetalowych, 
Dachowe otwory wentylacyjne niemetalowe, Dachówki ceramiczne, 
Dachówki holenderskie [esówki, holenderki], Dachówki, nie z meta-
lu, Dachy jako niemetalowe konstrukcje pokryć, Deski [drewno bu-
dowlane], Deski dachowe niemetalowe, Deski dachowe [z drewna], 
Deski drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane płyty 
budowlane, Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane 
do  użytku zewnętrznego, Drewno, Drewno budowlane, Drewno 
do użytku w budownictwie, Drewno konstrukcyjne, Drzwi niemeta-
lowe do  użytku w  garażach, Drzwi do  garaży (nie  z  metalu), Drzwi 
drewniane, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne 
z  materiałów niemetalowych, Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi ognioodporne niemetalowe, 
Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], Drzwi oszklone, niemetalowe, 
Drzwi pancerne niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi waha-
dłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi winylo-
we, Drzwi wykonane z  drewna do  budynków, Drzwi wykonane 
z  plastiku do  budynków, Drzwi z  siatką, nie  z  metalu, Drzwiowe 
ościeżnice niemetalowe, elementy konstrukcyjne z  drewna, Faliste 
arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały da-
chowe], Filc do pokrywania dachów, Filcowe pokrycia dachowe, Fu-
tryny niemetalowe do szklanych drzwi, Futryny do drzwi (nie z meta-
lu), Futryny drzwiowe drewniane, Futryny drzwiowe niemetalowe, 

glazurowane dachówki ceramiczne, harmonijkowe drzwi niemetalo-
we, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Krawę-
dzie dachów niemetalowe, Krokwie dachowe, Krokwie drewniane, 
legary drewniane, łupki dachowe, Dachówka łupkowa, Materiały 
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały do pokrywania 
dachu, Materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne z  drewna 
i  sztucznego drewna, Materiały zawierające bitumy do  krycia da-
chów, Membrany dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych, 
niemetalowa więźba dachowa, niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, niemetalowe dachówki, niemetalowe drzwi 
obrotowe, niemetalowe drzwi przechylne do budynków, niemetalo-
we drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi przezroczyste 
do  budynków, niemetalowe drzwi zwijane o  właściwościach izola-
cyjnych, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemeta-
lowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, niemeta-
lowe elementy konstrukcyjne wspornikowe, niemetalowe futryny 
do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do budynków, 
niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, niemeta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe 
materiały na  pokrycia dachowe, niemetalowe obróbki blacharskie 
dachu, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe 
ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe 
płyty dachowe, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izola-
cyjnych, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowe przemysło-
we elementy konstrukcyjne, niemetalowe rolety antywłamaniowe, 
niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do  celów budowlanych, 
niemetalowe zewnętrzne okiennice do  budynków, Okienne ramy 
niemetalowe, Okiennice niemetalowe [zewnętrzne], Okiennice 
drewniane, Okiennice niemetalowe, Okiennice niemetalowe 
do okien, Okiennice wewnętrzne, niemetalowe, Okiennice wykona-
ne z  materiałów niemetalowych, Okiennice z  tworzyw sztucznych, 
Okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, Okna da-
chowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, Okna niemetalowe, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, 
nie z metalu, Okna szklane, Okna świetlikowe wykonane z materia-
łów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, Okna winylowe, 
Okna witrażowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Okna żaluzjowe 
ze szkła do budynków, Orynnowanie niemetalowe do rozpraszania 
deszczówki, Orynnowanie niemetalowe do  zbierania deszczówki, 
Panele dachowe, niemetalowe, Papa dachowa, Papa dachowa asfal-
towa, Parapety okienne niemetalowe, Pionowo unoszone drzwi rol-
kowe [niemetalowe], Płytki łupkowe dachowe, Płytki mocowane 
na gwoździach [niemetalowe] do łączenia wiązarów dachowych, Pły-
ty dachowe [z drewna], Płyty do dachów niemetalowe, Płyty drew-
niane, Płyty pilśniowe drewniane, Płyty pilśniowe z włókna drewnia-
nego połączone z  płytkami żywicznymi i  deskami wiórowymi, 
Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, Po-
krycia dachowe, niemetalowe, Polipropylenowe arkusze faliste [po-
krycia dachowe], Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z meta-
lu lub tkanin, Progi i parapety z materiałów niemetalowych, Rolety 
[zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego 
[niemetalowe i nietekstylne], Rolety zewnętrzne do okien niemetalo-
we, Rury niemetalowe do  dachowych instalacji odwadniających, 
Rynny dachowe niemetalowe, Rynny dachowe, nie z metalu, Rynny 
deszczowe, nie z metalu, Rynny niemetalowe, smołowana papa da-
chowa, szklane drzwi do  budynków, szklane drzwi przezroczyste 
do budynków, Winylowe drzwi ogrodowe, Winylowe drzwi przesuw-
ne, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Zewnętrzne 
drzwi, niemetalowe, 37 Usługi dekarstwa, Instalacja pokryć dacho-
wych, Instalowanie okien, Izolacja dachów, Izolowanie dachów, Kon-
serwacja dachów, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i napra-
wa rynien dachowych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, 
Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, nakładanie powłok nieprzema-
kalnych na dachy, naprawa dachów, Pokrywanie dachów papą, Po-
nowna obróbka powierzchni dachów, Rozbiórka dachów, Układanie 
dachówek i płytek łupkowych, Układanie dachówki, murowanie lub 
murowanie z  bloczków, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, 
Wymiana okien .

(111) 350092 (220) 2021 10 01 (210) 534670
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) KReMPeĆ-KaCZOR JOanna, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BassBaltica
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(540) 

(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .13
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i  sport, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i  sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkur-
sów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i  usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi 
w  zakresie przedstawień na  żywo, administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, 
Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Konkursy muzycz-
ne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie 
i szkolenia, nauczanie indywidualne, Obozy letnie [rozrywka i edu-
kacja], Organizacja aktywności edukacyjnych na  obozach letnich, 
Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organiza-
cja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez 
kulturalnych i  artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, 
Organizacja webinariów, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
festiwali w  celach kulturalnych, Organizowanie festynów w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie imprez w  ce-
lach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, Organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji 
w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie 
prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie społecznych im-
prez sportowych i  kulturalnych, Organizowanie widowisk w  celach 
kulturalnych, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycz-
nych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Usługi artystów estradowych, Usługi artystów 
estradowych świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe, edu-
kacyjne i  instruktażowe, Usługi szkół [edukacja], Usługi w  zakresie 
kultury, Warsztaty w celach kulturalnych, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie zajęć kulturalnych .

(111) 350093 (220) 2021 10 10 (210) 535046
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) MĄKÓlsKa BeaTa IDea & MaRKeTIng, Janczewice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUMIneO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
tyczne, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody .

(111) 350094 (220) 2020 11 03 (210) 520294
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) Tee Turtle, llC, hazelwood (Us)
(540) (znak słowny)
(540) TO Ja gO TnĘ
(510), (511) 28 karty do gier, karty na wymianę do gier, gry karciane .

(111) 350095 (220) 2021 08 05 (210) 532413
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) JeDlIŃsKI aDaM, Mikołów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR heRBy
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17

(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia 
i  odświeżania, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty i  artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, Prepara-
ty i artykuły dentystyczne, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i  wyroby z  tych towarów, 
preparaty do  pieczenia i  drożdże, sól, przyprawy i  dodatki smako-
we, Batony zbożowe i energetyczne, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
32 napoje bezalkoholowe, Piwo i  produkty piwowarskie, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe prepara-
ty do produkcji napojów, 34 artykuły do użytku z  tytoniem, Tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory oso-
biste i  papierosy elektroniczne oraz aromaty i  płyny do  nich, Przy-
bory dla palaczy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą .

(111) 350096 (220) 2021 07 09 (210) 530155
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) nOWOCIn DanIel, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDIahealTh
(540) 

(591) granatowy, turkusowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .05
(510), (511) 35 agencje reklamowe, działalność gospodarcza (do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania), outsourcing, tworze-
nie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, targi (organizowanie) w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w  zakresie 
nabywania), doradztwo w zakresie zarządzania i rekrutacji persone-
lu, analiza i badanie rynku, promocja firm w  Internecie oraz e-con-
sulting, opracowywanie strategii e-business, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, re-
klama za  pośrednictwem sieci komputerowej, elektroniczna sprze-
daż on-line, wykonywanie prezentacji multimedialnych w  celach 
handlowych i reklamowych, wykonywanie reklam internetowych np . 
bannery, pop-up, buttony, opracowywanie mediaplanów kampanii 
reklamowych online, raportowanie wyników kampanii, badania mar-
ketingowe, usługi public relations  .

(111) 350097 (220) 2021 06 11 (210) 530176
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) PKs InTeRnaTIOnal CaRgO sPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKs InTeRnaTIOnal CaRgO s .a .
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 25 .05 .02, 29 .01 .06, 29 .01 .08, 26 .04 .04, 26 .04 .05
(510), (511) 35 agencje importu-eksportu towarów, agencje ekspor-
towe i  importowe, 36 handel walutami i wymiana walut, 39 Usługi 
informacyjne, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, spedy-
cja, Transport, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem .
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(111) 350098 (220) 2021 06 11 (210) 530177
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) PKs InTeRnaTIOnal CaRgO sPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKs InTeRnaTIOnal CaRgO s .a .
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .12
(510), (511) 35 agencje importu-eksportu towarów, agencje ekspor-
towe i  importowe, 36 handel walutami i wymiana walut, 39 Usługi 
informacyjne, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, spedy-
cja, Transport, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem .

(111) 350099 (220) 2021 06 15 (210) 530284
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) matopat
(510), (511) 5 Kompresy, pakiety kompresów, podkłady higienicz-
ne i  ginekologiczne, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, 
opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów higie-
nicznych i  medycznych, wyroby z  bawełny i  waty dla celów higie-
nicznych i  medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, 
testy sterylności, plastry, przylepce, tampony do celów medycznych, 
opakowania do  sterylizacji jednorazowego użytku, torebki do  ste-
rylizacji, taśmy samoprzylepne ze  wskaźnikiem sterylizacji, rękawy 
do  sterylizacji, 9 Osłony do  przewodów elektrycznych, 10 Bandaże 
elastyczne, bandaże podtrzymujące, opatrunki gipsowe do celów or-
topedycznych, wyściółka pod opatrunki gipsowe, pościel medyczna, 
mianowicie pościel ochronna, podkłady na łóżko, podkłady na łóżko 
dla osób z nietrzymaniem moczu, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki dla 
chirurgów, rękawice do celów medycznych, worki na płyny ustrojowe 
do  celów medycznych, pojemniki wykonane specjalnie do  przeno-
szenia organów ludzkich, pakiety i zestawy instrumentów chirurgicz-
nych do  użytku podczas operacji chirurgicznych, pakiety i  zesta-
wy elementów medycznych do  zastosowania w  trakcie zabiegów 
operacyjnych, tace medyczne, serwety operacyjne, zestawy serwet 
operacyjnych, sterylne prześcieradła chirurgiczne, odzież ochronna 
do  celów medycznych, odzież ochronna do  celów chirurgicznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, klipsy do banda-
ży, chirurgiczne pokrowce na  obuwie, pokrowce na  nogi pacjenta 
dla celów medycznych, folia do pokrywania powierzchni wokół na-
cięcia do użytku chirurgicznego, obłożenia pól operacyjnych, czepki 
pielęgniarskie, fartuchy dla pielęgniarek, 16 Jednorazowe śliniaki wy-
konane z papieru i/lub celulozy, 21 Rękawice dla celów domowych, 
rękawice dla celów gospodarczych, 22 Worki na  zwłoki, 25 Odzież 
jednorazowa, odzież wodoodporna, śliniaki wykonane z materiałów 
tekstylnych, odzież ochronna zakładana na  ubranie, ochraniacze 
na buty inne niż dla celów medycznych, odzież wielorazowa .

(111) 350100 (220) 2021 06 16 (210) 530362
(151) 2022 01 03 (441) 2021 08 23
(732) PROTeOn PhaRMaCeUTICals sPÓłKa aKCyJna, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) amKur Bio
(510), (511) 1 Preparaty bakteryjne, inne niż do  celów medycznych 
i  weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do  użytku w  rolnic-
twie i hodowli zwierząt, Probiotyczne preparaty bakteryjne, inne niż 
do  celów medycznych i  weterynaryjnych, naturalne preparaty bak-
teryjne przeznaczone do intensyfikacji procesów mikrobiologicznych 
związanych z  rozkładem związków azotu, 5 Probiotyki, Preparaty 
do neutralizacji zapachów, Preparaty neutralizujące zapachy, Prepa-
raty z mikroorganizmami przeznaczone do neutralizacji zapachu .

(111) 350101 (220) 2019 12 11 (210) 507963
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27

(732) subway IP llC, Doral (Us)
(540) (znak słowny)
(540) nasze składniki . Twoje arcydzieło .
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarczanie żywno-
ści i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, usługi restauracyjne 
obejmujące przygotowanie kanapek, usługi cateringowe, usługi re-
stauracji z jedzeniem na wynos, usługi restauracji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów .

(111) 350102 (220) 2021 06 17 (210) 530478
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 06
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sTIBlaR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 350103 (220) 2021 06 17 (210) 530481
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 06
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aDaBlIsT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi .

(111) 350104 (220) 2021 06 21 (210) 530581
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) eVeRall7 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sanDBag
(510), (511) 1 Czysty tlenek aluminium do piaskarek protetycznych .

(111) 350105 (220) 2021 06 21 (210) 530624
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) CaJDleR PIOTR PRaCOWnIa TeChnIKI DenTysTyCZneJ 
neODenT, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neODenT
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02 .09 .10, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie techniki dentystycznej .

(111) 350106 (220) 2021 06 22 (210) 530631
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) gRZyBOWsKa MOnIKa VIKa, Ołtarzew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vika systemy mocowania ładunków
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, szary
(531) 18 .01 .08, 09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 6 Metalowe zawiesia do  przenoszenia ładunków, Me-
talowe uchwyty do  przenoszenia ładunków, liny metalowe, liny 
stalowe, Uchwyty metalowe, Chwytki metalowe, Bloczki metalowe, 
Metalowe krążki budowlane, Metalowe pasy do transportu ładunku, 
Metalowe pasy do przenoszenia ładunku, haki metalowe, Pętle me-
talowe, Ogniwa metalowe, łańcuchy metalowe, Klamry metalowe, 
Zaciski metalowe, Metalowe liny holownicze, 7 Wciągniki, Urządze-
nia podnośniki, Podnośniki, łańcuchy do  podnośników, Uchwyty 
(części maszyn), Bloczki murarskie, Zblocza linowe, Odciągi łańcu-
chowe, Cięgna łańcuchowe, Punkty mocujące, 22 niemetalowe za-
wiesia do  transportu ładunków, liny niemetalowe, niemetalowe 
pasy do  transportu ładunku, niemetalowe pasy do  zabezpieczania 
ładunku, niemetalowe pasy do  przenoszenia ładunku, liny holow-
nicze niemetalowe, liny holownicze do samochodów, Taśmy wyko-
nane z  tworzyw sztucznych do  pakowania, szelki do  przenoszenia 
ładunków niemetalowe, Pasy z  tkaniny do  przenoszenia ładunków, 
Pasy tekstylne ładunkowe, Pasy mocujące, inne niż niemetalowe, 
Pasy do podnoszenia z materiałów tekstylnych, Paski z włókien tek-
stylnych z  przymocowanym urządzeniem do  zabezpieczenia arty-
kułów, Paski wykonane z  tworzyw sztucznych do  przywiązywania, 
Paski do zabezpieczenia pakunków, niemetalowe zawiesia do zała-
dunku, niemetalowe taśmy lub złącza mocujące, sznur polipropyle-
nowy, sznurki z niemetalowych materiałów do użytku przy przeno-
szeniu ładunków, sznury do mocowania pojazdów, Zawiesia ładunku 
z lin lub tkanin, Taśmy poliestrowe, Taśmy polipropylenowe .

(111) 350107 (220) 2021 06 21 (210) 530632
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) Znany4U sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Znany TReneR 4U
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony
(531) 21 .03 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .14
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory czą-
stek, aktynometry, akumulatorki, elektryczne, akumulatory, elek-
tryczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alar-
my pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], 
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizatory 
wielkości nanocząsteczek, anemometry, anody, anteny, antykatody, 
aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolo-
wania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura 
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty foto-
graficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apara-
ty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplika-
cje komputerowe do  pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do  nauczania], automaty biletowe, auto-
matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 
Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Baterie anodowe, 
Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych, Bate-
rie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpiecz-
niki topikowe, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biu-
rowe urządzenia do  dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, 
naświetlone, Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni palnej, Cewki 
[induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy 
[układy scalone], Chipy z kodem Dna, Chromatografy do celów labo-
ratoryjnych, Chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska 

w czasie], Ciemnie fotograficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cy-
frowe stacje meteorologiczne, Cyfrowe termostaty do  kontroli wa-
runków klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do  mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki par-
kowania do  pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czytniki [sprzęt 
do  przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Czytniki 
książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze [odległościomierze], Den-
symetry, Densytometry, Diody elektroluminescencyjne z  punktami 
kwantowymi [QleD], Diody świecące [leD], Dozowniki, Drogowe 
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do bile-
tów, Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany 
izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegra-
ficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], 
Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optycz-
ne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży pożarniczych, Dzwonki [urzą-
dzenia ostrzegające], Dzwonki alarmowe elektryczne, Dzwonki 
do pobierania do telefonów komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, 
Dźwigniowe wagi przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputera-
mi, inne niż do  gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], 
ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne bre-
loki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne 
etykietki na  towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwie-
rząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekra-
nopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze 
osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki 
do  drzwi, elektryczne i  elektroniczne urządzenia modyfikujące 
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutni-
ki], ergometry, etui na  okulary, etui na  smartfony, Falomierze, Film 
kinematograficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry do użyt-
ku w  fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do  fotografii, Flary 
ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochronne do-
stosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekra-
nów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrzą-
dy i  aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry 
[urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościo-
mierze, głośniki, gniazdka elektryczne, grafika do pobrania do tele-
fonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do  kierowania zwierzętami 
hodowlanymi, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, 
gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, Identyfika-
cyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów geodezyjnych, Igły gra-
mofonowe, Inkubatory dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektrycz-
ne, Instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligent-
ne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Inte-
raktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elek-
tryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable 
światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, 
Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, 
Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe 
przeznaczone do  stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy 
dla cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wi-
deo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski ochronne do upra-
wiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, Kątomierze [przyrządy po-
miarowe], Kątowniki do  mierzenia, Kijki do  robienia sobie zdjęć 
(selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry 
[czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania 
i  wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, 
Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne 
bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowa-
ne karty-klucze, Kolektory elektryczne, Kombinezony ochronne dla 
lotników, Komory dekompresyjne, Komórki fotowoltaiczne, Kompa-
ratory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Kompasy okrętowe, Kom-
putery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDa], Komputery przenośne 
[podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Koń-
cówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia audio], Kroko-
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mierze [pedometry], Kryształy galenitu [detektory], Kuwety fotogra-
ficzne, Kwasomierze [areometry], Kwasomierze do  akumulatorów, 
laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy bły-
skowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], 
lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy 
optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, 
nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], 
latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości 
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumen-
ty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra 
do  kontroli pracy, ładowarki do  baterii, ładowarki do  papierosów 
elektronicznych, łańcuszki do  binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy 
geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do  od-
mierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, Maneki-
ny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe 
[urządzenia komputerowe], Maski do  nurkowania, Maski do  oddy-
chania, inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty 
do anten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia i sortowania pie-
niędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, 
Maszyny sumujące, Materiały na  przewody instalacji elektrycznych 
[kable], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych żetona-
mi, Mechanizmy na  monety lub żetony do  włączania telewizorów, 
Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, 
Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do  mierzenia roz-
miaru pierścionka lub obrączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary sto-
larskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrome-
try, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], Modemy, 
Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputero-
wy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do druka-
rek i  fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, naklejki termoczułe, nie  do  użytku medycznego, 
nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w  postaci kasków 
ochronnych, napędy dysków do  komputera, nauszniki do  słucha-
wek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do  przewodów elek-
trycznych, niwelatory, nośniki do  rejestracji dźwięku, nośniki płyt 
ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, 
Obiektywy [soczewki] do  astrofotografii, Obiektywy [soczewki] 
optyka, Obiektywy do  selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy 
głośników, Ochraniacze głowy do  uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronniki prze-
pięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, 
Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Od-
gromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, 
Odzież azbestowa do  ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i  ogniem, Odzież kulood-
porna, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ognioodpor-
na odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogro-
dzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, 
Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do  uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary prze-
ciwsłoneczne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Opraw-
ki do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, 
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie 
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do  pobrania, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne 
diody elektroluminescencyjne [OleD], Oscylografy, Osłony azbesto-
we dla strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, 
Osłony obiektywów, Osłony ochronne na  twarz dla robotników, 
Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, 
Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], 
Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne UsB, Panele słoneczne do  wy-
twarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski do  telefonów ko-
mórkowych, Pasy balastowe do  nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy 
do podpierania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Paszporty bio-
metryczne, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku la-
boratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety la-
boratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry, Platformy 

oprogramowania komputerowego, nagrane lub do  pobrania, Pliki 
graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Plotery, Płytki 
dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty 
gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod my-
szy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kompute-
rem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontak-
towe, Pojemniki na  szkiełka mikroskopowe, Pokrowce 
do  komputerów kieszonkowych [PDa], Pokrowce do  tabletów, Po-
krowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe 
naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne do po-
brania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji 
przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Poziomnice rtę-
ciowe, Półprzewodniki, Prędkościomierze do  pojazdów, Probówki, 
Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, 
Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, 
inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, 
Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektrycz-
ne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [foto-
grafia], Przyciski do  dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice 
do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia gru-
bości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do po-
miaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy 
do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do nosze-
nia na  sobie, Przyrządy do  wskazywania temperatury, Przyrządy 
do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania mate-
riałów, Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przy-
rządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, 
Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszenio-
mierze, Publikacje elektroniczne, do  pobrania, Pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki przyłącze-
niowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki radiowe], Radia sa-
mochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ram-
ki do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, 
Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory 
napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regu-
latory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w  milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, Retor-
ty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, Rękawice cy-
bernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed pro-
mieniami rentgenowskimi do  celów przemysłowych, Rękawice 
do  ochrony przed wypadkami, Rękawy do  wskazywania kierunku 
wiatru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezen-
cji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki dla różdżka-
rzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z  ustnikiem do  oddychania 
pod wodą, Rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i dra-
binki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpie-
czeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla 
nurków, skanery [urządzenia do  przetwarzania danych], skrzynki 
akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [za-
kładane na głowę], słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki te-
lefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne 
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do  celów 
naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany 
do  pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające 
dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla kompute-
rów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do  apara-
tów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przysto-
sowane do  laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], 
stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [foto-
grafia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybucho-
we, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania 
i  kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elek-
tryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do  akumulatorów, 
szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznurki do okularów, szpule [foto-
grafia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światła 
błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, 
Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektrycz-
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ność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace labora-
toryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone 
na  ubraniu w  celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy 
do  czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do  rejestracji dźwięku, 
Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, 
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządze-
nia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, 
Terminale do  kart kredytowych, Termohigrometry, Termometry 
nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia kompu-
terów, Totalizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory 
podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], 
Tratwy ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli 
elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Ukła-
dy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie  do  celów medycznych, Urzą-
dzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do cięcia 
filmów, Urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia 
do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji pod-
czerwieni, Urządzenia do  fakturowania, Urządzenia do  fermentacji 
[urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia 
do  kontroli frankowania, Urządzenia do  kontroli i  regulacji ciepła, 
Urządzenia do  lokalizowania dźwięku, Urządzenia do  monitorowa-
nia niemowląt, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
Urządzenia do  nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do  nauczania, Urządzenia do  nawigacji satelitarnej, Urządzenia 
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do ce-
lów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 
Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządze-
nia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości 
[fotografia], Urządzenia do  powiększania [fotografia], Urządzenia 
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, prze-
pompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urzą-
dzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  rejestrowania 
odległości, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbi-
tek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia 
do  światłokopii, Urządzenia do  transmisji dźwięku, Urządzenia 
do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urzą-
dzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elek-
tryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia 
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów 
medycznych, Urządzenia i  przyrządy do  astronomii, Urządzenia 
i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i  sprzęt dla ratownic-
twa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, 
Urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia ka-
todowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia ki-
nematograficzne, Urządzenia krawieckie do  zaznaczania rąbków, 
Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządze-
nia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne 
do celów przemysłowych, Urządzenia systemu gPs, Urządzenia tele-
komunikacyjne w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządze-
nia testujące, inne niż do  celów medycznych, Urządzenia wideo 
do  monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotliwości, 
Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenow-
skim, nie  do  celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, 
Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do  listów, 
Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, 
Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirów-
ki laboratoryjne, Wizjery do  drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, 
Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki 
ciśnienia w  zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu 
wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki 
elektryczne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywa-
cze fałszywych monet, Wykrywacze przedmiotów metalowych 

do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze lampy ru-
rowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, 
Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzbudniki 
elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przy-
rządy pomiarowe], Zaciski do nosa dla nurków i pływaków, Zakrapla-
cze do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, 
Zamki elektryczne, Zatyczki do uszu do nurkowania, Zawory elektro-
magnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia rentge-
nowskie, inne niż do celów medycznych, Zegarki inteligentne, Zega-
ry kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewodów elek-
trycznych do samochodów, Zestawy do korzystania z  telefonu bez 
użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy 
soczewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycznych, 
Złączki do  przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne 
[jukebox] do  komputerów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, 
Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, Zna-
ki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące, 25 alby, antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bie-
lizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa 
na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obu-
wia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [na-
krycia głowy], Daszki do  czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], espadryle, etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne 
krawaty], Futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochra-
niacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy 
koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], 
Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do  odzieży, 
Kimona, Kimona do  karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, 
Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wod-
nych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wod-
nych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z  krótkim 
rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na  ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwe-
fy, podwiki, legginsy, liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecię-
ce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy 
do  spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, 
piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, na-
uszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, 
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież pa-
pierowa, Odzież z  diodami elektroluminescencyjnymi leD, Odzież 
z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje od-
chudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na gło-
wę, Ornaty, Osłonki na  obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fry-
zjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Pod-
wiązki, Podwiązki do  skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy 
wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice 
narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skar-
petki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje 
do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szaliki, sza-
le, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, szarfy [do  ubrania], 
szkielety kapeluszy, szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z ręka-
wami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubra-
nia], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wy-
prawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 41 Chronometraż 
imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie fil-
mów, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na  żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie  do  pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, 
Dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla 
użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w  zakresie pilotażu 
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dronów, Fotografia, Fotoreportaże, hazard, Informacja o  edukacji, 
Informacja o  imprezach rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, In-
struktaż w zakresie aikido, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultu-
ra fizyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż 
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidual-
ne, nauka gimnastyki, nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicznych, 
Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Orga-
nizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do  celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produkcja wido-
wisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na po-
kazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządza-
nie napisów [np . do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmo-
we, szkolenia sado [szkolenia z  japońskiej ceremonii picia herbaty], 
szkoły z  internatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowe-
go, Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu do  gry w  golfa, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi 
biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki [sna], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edy-
cji wideo na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane 
w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi 
kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów 
nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi-
zyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, 
Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezen-
terów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi re-
porterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkole-
niowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobiste-
go [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakre-
sie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie kompo-
nowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w  zakresie 
tłumaczeń ustnych, Usługi związane z  dyskotekami, Wynajem od-
biorników radiowych i  telewizyjnych, Wynajem urządzeń do  gier, 
Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów 
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie 
stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer 
wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypo-

życzanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spekta-
kli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie [edu-
kacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych .

(111) 350108 (220) 2021 06 21 (210) 530636
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) 4MIlITaRy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RUBOX
(510), (511) 19 Osłony (ochrona) balistyczne: kulochwyty, shooting 
housy, osłony balistyczne, przesłony balistyczne, ściany balistyczne, 
ściany antyrykoszetowe, podłogi balistyczne, podłogi antyrykosze-
towe, osłony przeciwwybuchowe, osłony przeciwodłamkowe oraz 
osłony antyrykoszetowe  .

(111) 350109 (220) 2021 06 22 (210) 530693
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) TeXO InVesT aDaM RyMaRsKI sPÓłKa JaWna, Rumia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my story
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Informacja ho-
telowa, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, hotelowe usługi kateringowe, Udostępnianie informa-
cji online dotyczących rezerwacji hotelowych, elektroniczne usługi 
informacyjne związane z hotelami, Usługi w zakresie rezerwacji po-
kojów hotelowych, Wycena zakwaterowania w hotelach, Usługi w za-
kresie zakwaterowania w  hotelach, Organizowanie posiłków w  ho-
telach, Usługi restauracyjne, Rezerwacja stolików w  restauracjach, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barowe, Udostępnianie sal 
konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania .

(111) 350110 (220) 2021 06 23 (210) 530745
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) hOlanOWsKI RaFał, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DF FInanse
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Materiały reklamowe drukowane, plakaty, druki, bro-
szury, ulotki reklamowe, fotografie, artykuły biurowe i materiały pi-
śmiennicze, papier, karton, torby papierowe, etykiety z papieru lub 
kartonu, pudełka z  papieru lub kartonu, kalendarze, notatniki, no-
tesy, ołówki, długopisy, artykuły papiernicze, pióra, sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe, materia-
ły z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 35 
Usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, usługi doradztwa w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz 
danych, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, przepro-
wadzanie audytów, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
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usługi bankowe, usługi agencji kredytowych, sporządzanie analiz 
finansowych, doradztwo w  sprawach finansowych i  ubezpiecze-
niowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi związane z  pośrednictwem dotyczącym świadczeń emery-
talnych, zarządzanie majątkiem, tworzenie funduszy, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, doradztwo w zakresie funduszy inwe-
stycyjnych, inwestowanie na rynku kapitałowym .

(111) 350111 (220) 2021 06 23 (210) 530754
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) KOłODZIeJCZyK ROBeRT gRUPa BesOn, leszno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uszczelki 24 .pl najszczelniejszy sklep w sieci
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 24 .01 .03, 24 .01 .15, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów:Mieszanki do  uszczelniania opon, Kleje po-
liuretanowe, Kleje [klejenie], Kleje sitowe, Preparaty do klejenia, Kleje 
do celów konstrukcyjnych, Kleje przemysłowe do użytku w budownic-
twie, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Uszczelki 
metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Metalowe uszczelki do drzwi, 
Metalowe uszczelki do  tłoków, Uszczelki metalowe zapobiegające 
wyciekom gazu, Uszczelki metalowe do  amortyzatorów, Uszczelki 
metalowe zmniejszające tarcie metali, Metalowe uszczelnienia okien-
ne, Pojemniki uszczelnione metalowe, Dekoracyjne profile metalowe, 
Metalowe profile, Profile metalowe, Profile aluminiowe, Moskitiery me-
talowe, Uszczelki głowic cylindrów, Uszczelki do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, 
Metalowe uszczelki silników do pojazdów, Urządzenia do uszczelniania, 
Dozowniki taśmy klejącej [maszyna], Dłutka do uszczelniania, Plandeki 
ochronne, Uszczelki do  kranów wodociągowych, Uszczelki olejowe, 
Uszczelki niemetalowe, Uszczelki gumowe, Uszczelki ognioodporne, 
Uszczelki olejowe [uszczelnienia], Uszczelki do  ciężarówek, Uszczelki 
do rur, łączenia walcowe [uszczelki], Plomby, uszczelki i wypełnienia, 
Uszczelki w  formie arkuszy, Uszczelki do  użytku motoryzacyjnego, 
Uszczelki w  formie pierścieni, Uszczelki do  użytku przemysłowego, 
Uszczelki do  rur niemetalowe, Uszczelki niemetalowe do  szybkowa-
rów, Uszczelki do  złączy rurowych, niemetalowe uszczelki do  okien, 
Uszczelki do  oleju niemetalowe, Uszczelki do  wymienników ciepła, 
Uszczelki niemetalowe do przewodów, Uszczelki niemetalowe odpor-
ne na  warunki pogodowe, niemetalowe uszczelki w  kształcie litery 
V, niemetalowe uszczelki do  wałków obrotowych, Uszczelki do  seg-
mentów okładzinowych tuneli, Uszczelki niemetalowe do zastosowań 
samochodowych, Uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom 
cieczy, Uszczelki niemetalowe do rur gazowych, Uszczelki niemetalo-
we do smaru, Uszczelki niemetalowe do kabli, niemetalowe uszczelki 
w osłonkach, Uszczelki do pojazdów handlowych, gumowe uszczelki 
do słoików, niemetalowe uszczelki [nie stemple], Uszczelki niemetalo-
we do amortyzatorów, niemetalowe uszczelki do złączy, Uszczelki nie-
metalowe zapobiegające wyciekom gazów, Uszczelki ochronne zapo-
biegające zakłóceniom elektromagnetycznym, Uszczelki niemetalowe 
do zawieszenia pneumatycznego, Uszczelki niemetalowe do montażu 
otworów włazowych, Uszczelki niemetalowe do cieczowych akumula-
torów tłokowych, Uszczelki niemetalowe [inne niż do statków], Uszczel-
ki [inne niż uszczelnienia włóknowe do  statków], Uszczelki okienne 
niemetalowe odporne na warunki pogodowe, Uszczelki do stosowa-
nia jako uszczelnienia do płynów, Uszczelki niemetalowe do redukcji 
tarcia w  metalach, Uszczelki do  tłoków, wykonane z  materiałów ela-
stomerowych, niemetalowe uszczelki do  drzwi odporne na  warunki 
pogodowe, Uszczelki niemetalowe do  użytku w  emaliowanych na-
czyniach ciśnieniowych, Uszczelki niemetalowe do  zbiorników ma-
gazynowych z pokrywą pływającą, Uszczelki niemetalowe do użytku 
w naczyniach ciśnieniowych wyłożonych szkłem, Ukształtowane pasy 
z gumy do użytku jako uszczelki przy produkcji okien, Ukształtowane 
pasy z gumy do użytku jako uszczelki przy produkcji drzwi, Materiały 
uszczelniające, Pierścienie uszczelniające, Mieszanki uszczelniające, 
Kit uszczelniający, Materiał uszczelniający do formowania uszczelnień, 
Mieszanki uszczelniające do uszczelniania pęknięć, Masa uszczelniająca 

do uszczelniania złączy, Uszczelniacz do połączeń, Mastyks do uszczel-
nień, Membrany uszczelniające niemetalowe, Materiały do uszczelnia-
nia, Farby uszczelniające [izolacyjne], Zespoły uszczelniające niemeta-
lowe, Mieszaniny do uszczelniania, Uszczelnienia przeciw przeciągom, 
Izolacyjne masy uszczelniające, Klejące mieszanki uszczelniające, Mie-
szanki mas uszczelniających do  uszczelniania i  łączenia, Taśmy, paski 
i błony klejące, Taśmy klejące do pokryć podłogowych, Taśmy klejące 
do użytku z dywanami, nieprzepuszczalne taśmy klejące do koszy da-
chowych, Taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, 
medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], Taśmy kle-
jące do  pakowania, inne niż do  użytku w  gospodarstwie domowym 
i z materiałami piśmiennymi, Taśmy klejące nie do użytku domowego, 
medycznego lub związanego z  materiałami piśmiennymi, Taśmy kle-
jące do zabezpieczania dywanów przed przesuwaniem się, Taśmy po-
wlekane substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Profile uszczel-
niające niemetalowe, Podkładki gumowe chroniące haczyki, Podkładki 
gumowe chroniące sworznie, Podkładki gumowe chroniące śruby, Pod-
kładki z gumy lub fibry, Podkładki gumowe chroniące śruby do drewna, 
Podkładki z gumy lub włókna wulkanizowanego, Podkładki gumowe 
do  tworzenia szczelnych złączy [inne niż do  kurków od  wody], Pod-
kładki dystansowe gumowe do użytku z panelami wielowarstwowymi, 
Podkładki gumowe [inne niż do kranów na wodę], Podkładki dystan-
sowe gumowe do użytku z kablami optycznymi, Podkładki sprężyste 
gumowe amortyzujące wstrząsy do maszyn przemysłowych, amorty-
zujące gumowe podkładki sprężyste do maszyn przemysłowych, Pod-
kładki gumowe chroniące śruby ściągające, Materiały uszczelniające 
i izolacyjne, Materiały do uszczelniania okien i drzwi, gumowe materia-
ły uszczelniające do połączeń, Ognioodporne uszczelki w postaci ma-
teriałów budowlanych, Bitumowe membrany uszczelniające, Drewnia-
ne listwy profilowe, Profile drewniane, Drewno profilowane, Drewniane 
profile, Moskitiery niemetalowe, niemetalowe moskitiery na  drzwi, 
niemetalowe moskitiery do okien, gumowe uszczelki do przetworów 
do  celów domowych, Uszczelnienia włóknowe do  statków, Plandeki, 
Okrycia wodoodporne [plandeki], Pokrycia wodoodporne [plande-
ki], Plandeki, markizy, namioty i  niedopasowane pokrycia, Pokrowce 
na pojazdy [plandeki], Pokrycia w postaci plandek, Plastikowe plandeki 
wielofunkcyjne, Plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, Moskitie-
ry, Moskitiery zaprawiane insektycydami .

(111) 350112 (220) 2021 06 24 (210) 530796
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) gÓRny MOnIKa DegOsh ManUFaKTURa WnĘTRZ I MeBlI, 
stare Miasto (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Degosh .pl
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz .

(111) 350113 (220) 2021 06 29 (210) 530921
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) aRChICOM nIeRUChOMOŚCI 14 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) City 2
(510), (511) 35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewi-
zyjna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednic-
twem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w  zakresie 
tworzenia marki (reklama i  promocja), Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Przygotowy-
wanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, Tworzenie i  uaktu-
alnianie materiałów reklamowych i  sponsorowanych, Publikowanie, 
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rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, 
druków, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Informacja handlowa, Informowanie o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, Badania 
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Ba-
dania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich 
środkach przekazu, Organizowanie wystaw lub targów w  celach 
handlowych lub reklamowych, Wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i  bazą 
klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i  utrzymania istniejącej bazy klien-
tów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości 
agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Dzierżawa wy-
najmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, Zarządza-
nie majątkiem nieruchomym, 37 Budownictwo, Prowadzenie działal-
ności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi 
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budow-
li, Usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, Roboty 
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, Instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, Instalowa-
nie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Rozbiórka budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, In-
formacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie .

(111) 350114 (220) 2021 06 29 (210) 530925
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) MORZyWOłeK JÓZeF, Świdnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) slIKeRs
(510), (511) 25 Obuwie .

(111) 350115 (220) 2021 06 29 (210) 530926
(151) 2022 01 03 (441) 2021 08 30
(732) MORZyWOłeK JÓZeF, Świdnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neUROnUM
(510), (511) 42 Inżynieria techniczna .

(111) 350116 (220) 2021 07 01 (210) 531003
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) głaDKI eWelIna Z POTRZeBy PIĘKna,  
stanisławów Drugi (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z potrzeby Piękna
(540) 

(591) złoty
(531) 02 .01 .01, 02 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki 
do  makijażu twarzy, Kosmetyki do  makijażu do  kompaktów, Kosme-
tyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki brązująco-
-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki 
do brwi, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [ko-
smetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust 

[kosmetyki], Brokat w  formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Chus-
teczki do twarzy nasączane kosmetykami, eyelinery [kosmetyki], Kolo-
rowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korekto-
ry [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie sło-
neczne, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do rzęs, Kosme-
tyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Ko-
smetyki do  włosów, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Ko-
smetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosme-
tyki upiększające, Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki w  formie 
olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w for-
mie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni 
do powiek, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, 
Kosmetyki w  postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosme-
tyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosme-
tyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], 
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Kule 
do  kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i  barwnikami, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosme-
tyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające bal-
samy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 30 
herbata, Kawa, Dekoracje z czekolady na choinki, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogur-
ty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 35 
Doradztwo zawodowe (inne niż związane z  edukacją i  szkoleniami), 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 
nauczanie i szkolenia, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo w  zakresie szkolenia zawodowego, eduka-
cja i  szkolenia związane z ochroną natury i  środowiskiem, nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Pokazy [szkolenia] technik malowania i  dekoracji, 
44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, Usługi w  zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i  leśnictwa, Usługi weterynaryjne, higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwie-
rzętami, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgna-
cyjne zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt domowych, Usługi chirurgów weterynarzy .

(111) 350117 (220) 2021 07 01 (210) 531030
(151) 2022 01 10 (441) 2021 08 30
(732) ZIĘĆ aleKsanDRa, Chorzów (Pl);
PRaDelOK DaRIUsZ, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iT com
(540) 

(591) szary, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .18
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  sprzę-
tu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, 42 Zarządzanie techniczne 
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350118 (220) 2021 07 02 (210) 531075
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) MaChOWsKa MagDalena, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IsKRa Z POlsKI Jam Jest www .iskrazpolski .com
(540) 

(591) szary, brązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .17 .11, 02 .09 .01, 25 .01 .05
(510), (511) 35 agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Dekora-
cja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, ekonomiczne prognozy, Fotokopiowanie, Informacja o działal-
ności gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Obróbka tekstów, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi aukcyjne, Usługi relacji z me-
diami, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych .

(111) 350119 (220) 2021 07 02 (210) 531129
(151) 2022 01 07 (441) 2021 09 20
(732) TeXO InVesT aDaM RyMaRsKI sPÓłKa JaWna, Rumia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my place BaR & ResTaURanT
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Usługi barów kawo-
wych, Usługi barów piwnych, Usługi snack-barów, Usługi kateringowe, 
hotelowe usługi kateringowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Kafeterie [bufety], serwowanie napojów 
alkoholowych, Usługi ogródków piwnych, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Udostępnianie pomieszczeń na spotkania .

(111) 350120 (220) 2021 07 02 (210) 531140
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) CellCO COMMUnICaTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kobylanka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lIneO
(510), (511) 9 Światłowody i  akcesoria do  światłowodów, uchwyty 
odciągowe do kabli światłowodowych, telekomunikacyjnych i elek-
trycznych .

(111) 350121 (220) 2021 07 05 (210) 531166
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CUMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Złotniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Collette
(540) 

(591) czarny, żółty, brązowy, ciemnobrązowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 25 .12 .03
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne .

(111) 350122 (220) 2021 07 05 (210) 531174
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) sZUBa aRKaDIUsZ F .h .U . sZUBa, Piekielnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CasanOVa
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów 
alkoholowych, piwa i napojów bezalkoholowych, oraz sprzedaży de-
talicznej innych towarów spożywczych, 41 Usługi prowadzenia dys-
kotek i klubów nocnych, organizowanie i prowadzenie balów i zabaw 
tanecznych, oraz koncertów muzycznych i występów kabaretowych, 
usługi w zakresie karaoke, 43 Restauracje, pizzerie, kafeterie, kawiar-
nie, koktajl-bary, cukiernie lodziarnie, bary szybkiej obsługi, snack-
-bary, przygotowywanie dań na zamówienie, usługi barowe, wyna-
jem urządzeń gastronomicznych, Prowadzenie pensjonatów hoteli, 
moteli, domów turystycznych .

(111) 350123 (220) 2021 07 05 (210) 531175
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) gOlOnKa słaWOMIR anDRZeJ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaROl
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty, jasnożółty, różowy, 
fioletowy, szary, czarny, beżowy, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 02 .01 .30, 05 .05 .19, 05 .05 .23, 25 .01 .09
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, w tym: proszki 
do prania, żele i płyny do prania, kapsułki do prania, płyny do płuka-
nia, płyny i żele do mycia naczyń, płyny i środki do czyszczenia po-
wierzchni i dezynfekcji łazienek, kuchni, podłóg, mebli, okien, szyb 
i  szkła, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna następujących środków: 
preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, w  tym: proszki do  prania, 
żele i płyny do prania, kapsułki do prania, płyny do płukania, płyny 
i  żele do  mycia naczyń, płyny i  środki do  czyszczenia powierzchni 
i dezynfekcji łazienek, kuchni, podłóg, mebli, okien, szyb i szkła .

(111) 350124 (220) 2021 07 05 (210) 531180
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) CX-80 POlsKa, agaTa naDeRa, DaRIUsZ naDeRa  
sPÓłKa JaWna, Kalisz (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) RIFleCX
(510), (511) 4 smary, smary syntetyczne, smary penetrujące, smary 
uniwersalne, smary wysokociśnieniowe, smary grafitowe, smary 
stałe, Oleje smarowe [smary przemysłowe], grafit smarujący, smary 
w sprayu, smary pochodzenia syntetycznego, smary penetrujące ko-
rozje, smary do broni, smary syntetyczne w aerozolu, smary o wła-
ściwościach czyszczących, smary w  postaci olejów, Oleje i  tłuszcze 
przemysłowe, smary .

(111) 350125 (220) 2021 07 05 (210) 531182
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) ROŻKO KRZysZTOF KRZysZTOF ROŻKO I WsPÓlnICy 
KanCelaRIa PRaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .01 .03, 26 .02 .03, 29 .01 .01
(510), (511) 36 Usługi konsultingowe oraz doradztwo w  sprawach 
finansowych, usługi konsultingowe oraz doradztwo w zakresie usta-
nawiania instytucji finansowych, konsultacje finansowe, analizy fi-
nansowe, usługi dotyczące zarządzania finansami, 45 Doradztwo 
w sprawach prawnych, usługi prawne i usługi reprezentacji prawnej, 
poszukiwania prawne, doradztwo prawne i  konsultingowe w  spra-
wach gospodarczych i majątkowych .

(111) 350126 (220) 2021 07 06 (210) 531216
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) British american Tobacco (Brands) Inc ., Wilmington (Us)
(540) (znak słowny)
(540) Pall Mall BlUe MaRIne
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Tytoń 
do samodzielnego skręcania papierosów, Tytoń do fajek, Wyroby ty-
toniowe, substytuty tytoniu-nie do celów medycznych, Cygara, Cy-
garetki, Zapalniczki do papierosów dla palaczy, Zapalniczki do cygar 
dla palaczy, Zapałki, artykuły dla palaczy, Bibułki papierosowe, gilzy 
papierosowe, Filtry papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skrę-
cania papierosów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu w pa-
pierowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do  papierosów 
elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania .

(111) 350127 (220) 2021 07 06 (210) 531217
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) CReaM PROFesJOnalne TeChnOlOgIe sPOŻyWCZe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CReaM
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Ma-
szyny do  formowania chleba, Maszyny kuchenne, elektryczne, Ma-
szyny do  produkcji wyrobów cukierniczych, Maszyny do  mielenia 
[elektryczne] przemysłowe, Maszyny do  przygotowywania żywno-
ści [przemysłowej], Młynki do  mielenia mąki [maszyny], Krajalnice 
do  chleba [maszyny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], 
Krajalnice do  chleba [maszyny], Maszyny do  produkcji wyrobów 
cukierniczych, Młynki do  mielenia mąki [maszyny], Mieszalniki dla 
przemysłu spożywczego [maszyny], Maszyny do  przygotowywania 
żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż do  gotowania, Maszy-
ny elektryczne do  użytku przy przyrządzaniu żywności, elektrycz-
ne maszyny do  nadawania ciastu okrągłej formy, elektryczne noże 
do chleba, 11 Urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne urządze-
nia do pieczenia chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów prze-
mysłowych, Maszyny chłodnicze, Piekarniki do  pieczenia żywności 
do  użytku komercyjnego, 40 Przetwarzanie żywności i  napojów, 
Wypiek chleba na  zamówienie, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, Mrożenie żywności, Usługi konserwacji żywności .

(111) 350128 (220) 2021 07 06 (210) 531221
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) CReaM PROFesJOnalne TeChnOlOgIe sPOŻyWCZe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CReaM Profesjonalne Technologie spożywcze
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Ma-
szyny do  formowania chleba, Maszyny kuchenne, elektryczne, Ma-
szyny do  produkcji wyrobów cukierniczych, Maszyny do  mielenia 
[elektryczne] przemysłowe, Maszyny do  przygotowywania żywno-
ści [przemysłowej], Młynki do  mielenia mąki [maszyny], Krajalnice 
do  chleba [maszyny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], 
Krajalnice do  chleba [maszyny], Maszyny do  produkcji wyrobów 
cukierniczych, Młynki do  mielenia mąki [maszyny], Mieszalniki dla 
przemysłu spożywczego [maszyny], Maszyny do  przygotowywania 
żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż do  gotowania, Maszy-
ny elektryczne do  użytku przy przyrządzaniu żywności, elektrycz-
ne maszyny do  nadawania ciastu okrągłej formy, elektryczne noże 
do chleba, 11 Urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne urządze-
nia do pieczenia chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów prze-
mysłowych, Maszyny chłodnicze, Piekarniki do  pieczenia żywności 
do  użytku komercyjnego, 40 Przetwarzanie żywności i  napojów, 
Wypiek chleba na  zamówienie, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, Mrożenie żywności, Usługi konserwacji żywności .

(111) 350129 (220) 2021 07 06 (210) 531235
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) POCZTa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pocztex
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Po-
jemniki metalowe do  nadawania i  odbioru przesyłek pocztwowych, 
skrzynki na listy metalowe, 7 Urządzenia samoobsługowe przeznaczo-
ne do nadawania i odbioru przesyłek pocztowych, 9 Interaktywne ter-
minale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, elektroniczne 
tablice wyświetlające, ekrany wideo, serwery i urządzenia informatycz-
ne, serwery intranetowe, Oprogramowanie komputerowe, ochronna 
odzież robocza chroniąca przed wypadkami, Pliki graficzne do pobie-
rania, Plandeki ochronne, Taśmy magnetyczne, 12 Furgony, nadwozia 
pojazdów, nadwozia samochodowe, Pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Dopaso-
wane pokrowce na pojazdy, Przyczepki rowerowe, Przyczepy do pojaz-
dów do poruszania się drogą lądową, samochody, samochody autono-
miczne, Ciągniki, Ciężarówki, Wózki przeładunkowe, Drony dostawcze, 
Wózki transportowe, 16 Folia do opakowywania, Folia do paletyzacji, 
Formularze, nalepki, Taśma zabezpieczająca do  przesyłek, etykiety 
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z  kartonu, Kartonowe kontenery do  pakowania, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Koperty z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, Pojemniki kartonowe, Pudełka kartonowe, składane pudeł-
ka kartonowe, afisze, plakaty z kartonu, Banery wystawowe wykonane 
z kartonu, Transparenty z papieru, Drukowane kartonowe tablice rekla-
mowe, Drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety z papieru lub kar-
tonu, Formularze, Kalendarze, Karty pocztowe, Koperty na listy, paczki, 
notatniki, Papier listowy, Plakaty z kartonu, Pudełka z papieru lub kar-
tonu, szyldy z  kartonu, Tablice ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, 
Tuby z  tektury, Ulotki, Wystawowe kartonowe pudełka, 20 Pojemniki 
niemetalowe na przesyłki pocztowe i listy, 25 Odzież, Fartuchy, garnitu-
ry, Odzież robocza w tym: koszule, bluzki, marynarki, żakiety, spódnice, 
kamizelki, spodnie, kurtki, polary, Kurtki z  kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Marketing ukie-
runkowany, Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 Usługi w zakresie ob-
sługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia 
dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Udostępniania informa-
cji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania infor-
macji o przesyłkach i przekazach pocztowych i pieniężnych, Przesyłanie 
wiadomości, Poczta elektroniczna, 39 Usługi kurierskie w zakresie prze-
syłek listowych, Usługi kurierskie w zakresie towarów, Usługi kurierskie 
w zakresie paczek, Dystrybucja korespondencji, Dystrybucja przesyłek 
pocztowych, Doręczanie paczek pocztowych, Dostarczanie przesyłek 
listowych, Transport, Transport samochodowy, Odbiór przesyłek z sie-
dziby klienta, Przewóz i doręczanie przesyłek, Informacja o składowa-
niu, Informacja o transporcie, składowanie towarów, Usługi call center 
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowy-
wania, Dostawa towarów, Chroniony transport przedmiotów warto-
ściowych, Dostarczanie paczek, Pakowanie towarów .

(111) 350130 (220) 2021 07 06 (210) 531237
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) CeDC InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Oborniki (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnozielony, czarny, jasnoszary, 
jasnozielony, zielony, żółty
(531) 05 .11 .11, 19 .07 .01, 29 .01 .15, 19 .07 .22
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 350131 (220) 2021 07 06 (210) 531238
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) gaMIng VenUes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) esPORT sPOT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 350132 (220) 2021 07 06 (210) 531239
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) CeDC InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Oborniki (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Żubrówka ORygInalna POlsKa MaRKa
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnozielony, czarny, jasnoszary, 
jasnozielony, zielony, złoty, żółty
(531) 05 .11 .11, 19 .07 .01, 19 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 350133 (220) 2021 07 06 (210) 531243
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) CeDC InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Oborniki (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Żubrówka ORygInalna POlsKa MaRKa legenDaRna 
ŻUBRÓWKa
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnozielony, czarny, jasnozielony, 
jasnoszary, zielony, złoty, żółty
(531) 05 .11 .11, 03 .04 .05, 19 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 350134 (220) 2021 07 06 (210) 531246
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 23
(732) KRZeMIŃsKa IWOna Mag-Dal M .K, Mieczewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagDal M .K .
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 24 .07 .01, 24 .07 .23, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprze-
daży wysyłkowej i  przez Internet takich towarów jak: metalowe 
maszty flagowe, maszty niemetalowe, flagi z materiałów tekstylnych 
i tworzyw sztucznych, proporcej ako flagi inne niż papierowe, Usługi 
marketingowe, usługi reklamowe, usługi promocyjne, usługi w  za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych .

(111) 350135 (220) 2021 07 07 (210) 531277
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) CeCeRT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ce
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(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) 350136 (220) 2021 07 08 (210) 531309
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) KRaJOWa agenCJa POsZanOWanIa eneRgII sPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZnes Z KlIMaTeM KaPe .gOV .Pl
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .05, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 02 .09 .14, 
02 .09 .15, 05 .03 .14

(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi doradcze w  zakresie strategii w  działalności 
gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w  za-
kresie finansowania rozwoju, Usługi konsultacyjne i doradcze w dzie-
dzinie strategii biznesowej, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze 
dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością 
energetyczną, Usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, Usłu-
gi doradztwa technologicznego w  dziedzinie generowania energii 
alternatywnych, Doradztwo technologiczne w  zakresie produkcji 
i używania energii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności 
energetycznej w budynkach, Usługi doradcze w zakresie zanieczysz-
czenia środowiska, audyt energetyczny  .

(111) 350137 (220) 2021 08 17 (210) 531320
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) ROManIeC KaCPeR WyROBy RegIOnalne, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT RegIOnalny PODPIWeK KRaKOWsKI
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 .01 .03, 05 .13 .25, 25 .01 .15, 25 .01 .25, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe,aperitify bezalkoholowe, kwas 
chlebowy (napoje bezalkoholowe) .

(111) 350138 (220) 2021 07 09 (210) 531346
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) FUnDaCJa na RZeCZ OChROny gaTUnKÓW gInĄCyCh 
I ZagROŻOnyCh BORn TO Be FRee IM . DR . InŻ . MaRKa KelleRa, 
Kadzidłowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FUnDaCJa BORn TO Be FRee
(510), (511) 36 Finansowe zarządzanie funduszami na  potrzeby po-
mocy zwierzętom, Finansowe wsparcie projektów i  działań na  po-
trzeby pomocy zwierzętom, Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Organizowanie wydarzeń mających na  celu zbieranie funduszy 
na  cele charytatywne, Organizowanie zbiórek pieniędzy w  odnie-
sieniu do zwierząt, Tworzenie i organizowanie funduszy na cele po-
mocy zwierzętom, Zbiórki funduszy na  cele charytatywne, Zbiórki 
funduszy na  cele charytatywne w  odniesieniu do  zwierząt, Zbiórki 
funduszy na  cele dobroczynne w  odniesieniu do  zwierząt, 41 Do-
starczanie informacji edukacyjnych, Dziecińce zwierzęce, edukacja, 
edukacja i  szkolenia związane z  ochroną natury i  środowiskiem, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe z zakwaterowa-
niem, Obsługa ogrodów zoologicznych, Ogrody botaniczne, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, Organi-
zacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw zwierząt 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organi-
zowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie 
festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Pokazy zwierząt, Pozamiejskie 
ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty 
i sprzęt sportowy, Prowadzenie ogrodów zoologicznych, Prowadze-
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nie parków rozrywki, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z  ekologią, Świadczenie usług w  dziedzinie rekreacji, Świadczenie 
usług w  zakresie parków tematycznych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na  potrzeby tematycznych parków rozrywki, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie terenów rekreacyj-
nych, Usługi ośrodków dzikiej przyrody [do  celów rekreacyjnych], 
Usługi parków rekreacyjnych, Usługi rekreacyjne, Usługi terenów re-
kreacyjnych, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycz-
nych, Warsztaty do  celów rekreacyjnych, Wynajmowanie zwierząt 
do celów rekreacyjnych, Wystawianie zwierząt, Zapewnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, 
Zoo, 42 Badania dotyczące hodowli zwierząt, Badania i rozwój w za-
kresie nauki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania w dzie-
dzinie ekologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych .

(111) 350139 (220) 2021 07 09 (210) 531410
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) alDI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WesOły KURnIK
(510), (511) 29 Jaja .

(111) 350140 (220) 2021 07 09 (210) 531427
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) alDI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WesOły KURnIK
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 Jaja .

(111) 350141 (220) 2021 07 12 (210) 531500
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) DOCTOR ClassIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lubiszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC DOCTOR ClassIC
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych .

(111) 350142 (220) 2021 07 13 (210) 531522
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tatrzański orzeł
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do  przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu 

i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów do  użycia 
z  odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do  obsługi 
interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, suszarki do  klisz, 16 
Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszu-
ry, periodyki i  inne publikacje w formie papierowej, papier, lektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieopra-
wione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudelka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do al-
bumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albu-
my fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i  wystaw w  celach handlowych i  reklamowych, Usługi 
marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów w  ro-
dzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier tele-
wizyjnych i  komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w  dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spek-
takli, realizowanie rozrywki w  postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu 
sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .

(111) 350143 (220) 2021 07 13 (210) 531532
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) ZaKRZeWsKI MaReK ZBIgnIeW BeeF-MaReK,  
Zakrzewo-Zalesie (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeeF-MaReK
(540) 

(591) zielony, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .04 .04, 03 .04 .23
(510), (511) 18 skóry bydlęce, skóry zwierzęce, 29 Podroby, szarpa-
na wołowina, siekana wołowina peklowana, Wołowina, Wołowina 
gotowa do spożycia, smalec, Mięso i wędliny, 31 Zwierzęta żywe, 35 
Usługi pośrednictwa w handlu, 40 Ubój, Ubój zwierząt, Ubój zwierząt 
gospodarskich, Prowadzenie uboju .

(111) 350144 (220) 2021 07 13 (210) 531540
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) aDaMIaK MagDalena, Jabłonna (Pl);
KOPeĆ eWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamy Z głOWy
(540) 

(591) złoty, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 05 .11 .99, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Preparaty biologiczne do celów medycznych, Prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, Insektycydy, Środki do  tępienia larw, lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji skóry, Środki do odstraszania owadów, Płyny 
farmaceutyczne, Preparaty i  substancje farmaceutyczne, Prepara-
ty przeciwpasożytnicze, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
skóry, Preparaty do  zwalczania wszy, Środki do  zwalczania wszy 
ludzkich, leki do stosowania miejscowego w leczeniu i profilaktyce 
wszawicy, Preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry głowy i włosów, 
Preparaty do usuwania wszy i ich jajeczek z włosów, Preparaty owa-
dobójcze do celów higienicznych, 44 Usługi usuwania wszy ludzkich, 
Kuracje do włosów związane z problemem wszy ludzkich, Diagnozo-
wanie problemu wszy ludzkich, Usługi lecznicze w zakresie weryfi-
kacji wszawicy, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie problemu wszy ludzkich, Udzielanie informacji medycz-
nych na temat wszy ludzkich, Usługi lecznicze dotyczące Usuwania 
wszy ludzkich, Terapia polegająca na  przeprowadzaniu zabiegów 
usuwania wszy ludzkich, Zabiegi terapeutyczne dla skóry głowy, 
Usługi w  zakresie nauki o  włosach i  skórze głowy, Usługi doradcze 
w  zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych 
z usuwaniem wszy ludzkich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
ce produktów medycznych w zakresie wszy ludzkich, Usługi teleme-
dyczne w zakresie diagnozy, zwalczania i profilaktyki wszawicy, Usłu-
gi porad internetowych w zakresie rozpoznawania wszawicy, Usługi 
salonów usuwania wszy ludzkich, Usługi wizyt domowych w zakre-
sie usuwania wszy ludzkich, Usługi domowej opieki zdrowotnej .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350145 (220) 2021 07 16 (210) 531673
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 13
(732) lesaFFRe POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Wołczyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bubble Bun
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszanki do robie-
nia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki cukiernicze przezna-
czone do pieczenia, Mieszanki piekarsko-cukiernicze przeznaczone 

do pieczenia, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbo-
żowe, artykuły spożywcze ze zbóż .

(111) 350146 (220) 2021 07 16 (210) 531677
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) PROPeRTICa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROPeRTICa
(510), (511) 36 Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Wycena nieruchomości, Inwestycje kapita-
łowe, 37 Budownictwo .

(111) 350147 (220) 2021 07 16 (210) 531683
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 23
(732) aKsOn sTUDIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akson studio
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
i seriali .

(111) 350148 (220) 2021 07 16 (210) 531684
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) PaKUła BaRTłOMIeJ MCC, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MCC MeDale
(510), (511) 14 Medale, monety, breloczki do kluczy .

(111) 350149 (220) 2021 07 16 (210) 531685
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) eKO-leD BRZeZIŃsKI, KOZICKI sPÓłKa JaWna,  
Józefosław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storin
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 26 .13 .25, 26 .05 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 sterowniki leD, Diody świecące [leD|, Wyświetlacze 
z diodami leD, Kable i przewody elektryczne, sterowniki elektrycz-
ne, sterowniki elektroniczne, sterowniki urządzeń i  oprogramowa-
nia wbudowanego w urządzenia, elektroniczne sterowniki do lamp 
i  opraw oświetleniowych leD, Zintegrowane moduły oświetlenia 
leD, złączki elektryczne, Dystrybutory napięcia, Moduły układów 
scalonych, Zestawy układów scalonych, 11 Urządzenia oświetlenio-
we, Osprzęt oświetleniowy, Zespoły świetlne, Instalacje oświetle-
niowe, lampy leD, Urządzenia oświetleniowe leD, Instalacje oświe-
tleniowe z  diodami elektroluminescencyjnymi [leD], Taśmy leD, 
aluminiowe profile leD, listwy oświetleniowe leD .

(111) 350150 (220) 2021 07 19 (210) 531729
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) sIWIK lIDIa KanCelaRIa RaDCy PRaWnegO leXPeRTs, 
Trzebnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leXPeRTs KanCelaRIa PRaWna
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(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Tłumaczenia, 45 Badania prawne, Doradztwo prawne w zakresie od-
powiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane 
z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie własności intelek-
tualnej, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji opro-
gramowania, Usługi adwokackie, Usługi monitorowania prawnego, 
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, sprawy 
sporne (Usługi pomocy w-), Monitorowanie praw własności intelek-
tualnej do celów doradztwa prawnego, Mediacje, licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne] .

(111) 350151 (220) 2021 07 19 (210) 531732
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) Q100 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Księżpol (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TylKO OD lOKalnyCh ROlnIKÓW FaRMy ROZTOCZa
(540) 

(531) 25 .01 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Mięso świeże, szynka, Kiełbasy, Drób, Dziczyzna, ga-
larety mięsne, golonka, Flaki, Kaszanka, Mięsa wędzone, Mięso goto-
wane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Mięso mielone [mięso 
siekane], Mięso pieczone, Mięso mrożone, Paczkowane mięso, Pasty 
mięsne (w  tym pasztety, smalec), Przetworzone produkty mięsne, 
suszone mięso, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina, Pasztet mięsny, 
gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, Warzywa prze-
tworzone, Przeciery warzywne, Pasztet warzywny, Pasty warzywne, 
gotowe produkty z warzyw, Warzywne pasty do smarowania, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, galareta, Jogurt, Masło, Mleko, na-
poje mleczne, napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, Śmie-
tana, Produkty serowarskie, Jaja, Oleje jadalne, Tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, 
grzyby konserwowane, Mieszanki warzywne, nasiona jadalne, Owo-
ce przetworzone, Produkty z  suszonych owoców, Przetwory owo-
cowe [dżemy], Warzywa marynowane, Warzywa suszone, galaretki, 
Owocowe pasty do smarowania, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski 
na bazie sera, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, 
Zupy, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Przekąski na bazie 
zbóż, Pikantne sosy, czatnej i pasty, sosy, Zioła przetworzone, Zioła 
suszone, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby 
piekarnicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: mięso świeże, 
szynka, kiełbasy, drób, dziczyzna, galarety mięsne, golonka, flaki, 
kaszanka, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso i wyroby mięsne, 
mięso i  wędliny, mięso mielone [mięso siekane], mięso pieczone, 
mięso mrożone, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), przetworzone produkty mięsne, suszone mięso, wędliny, 
wieprzowina, wołowina, pasztet mięsny, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z  mięsa, warzywa przetworzone, przeciery warzyw-
ne, pasztet warzywny, pasty warzywne, gotowe produkty z warzyw, 
warzywne pasty do smarowania, pasty do smarowania na bazie wa-
rzyw, galareta, jogurt, masło, mleko, napoje mleczne, napoje na ba-
zie mleka, napoje na bazie jogurtu, śmietana, produkty serowarskie, 

jaja, oleje jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, chipsy 
na bazie warzyw, chipsy owocowe, grzyby konserwowane, mieszan-
ki warzywne, nasiona jadalne, owoce przetworzone, produkty z su-
szonych owoców, przetwory owocowe [dżemy], warzywa maryno-
wane, warzywa suszone, galaretki, owocowe pasty do smarowania, 
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie owoców, zupy, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, przekąski na bazie zbóż, pikantne sosy, czatnej i pa-
sty, sosy, zioła przetworzone, zioła suszone, chleb, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby piekarnicze .

(111) 350152 (220) 2021 07 19 (210) 531733
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) leaD24 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adshock
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, jasnoniebieski, żółty, zielony
(531) 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, ne-
gocjowanie I  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów do  celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowe-
go we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych .

(111) 350153 (220) 2021 07 19 (210) 531737
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) leaD24 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adshock
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(540) 

(531) 26 .11 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
negocjowanie I rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów do  celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowe-
go we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych .

(111) 350154 (220) 2021 07 19 (210) 531742
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) aKsOn sTUDIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akson studio
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .05 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
i seriali .

(111) 350155 (220) 2021 07 19 (210) 531743
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) InTeRneT MaRKeTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megafanpage .pl Twoja agencja social Media
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały
(531) 24 .17 .08, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
negocjowanie I rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów do  celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowe-
go we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych .

(111) 350156 (220) 2021 07 19 (210) 531745
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) nOWOsĄDeCKa Mała galeRIa, nowy sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mała galeria
(540) 

(531) 07 .01 .24, 22 .05 .25, 27 .05 .01
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(510), (511) 16 Papier, karton, wyroby z  tych materiałów nie  ujęte 
w  innych klasach, Druki, materiały introligatorskie, fotografie, ma-
teriały biurowe, 40 Obróbka materiałów, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa, kulturalna .

(111) 350157 (220) 2021 07 19 (210) 531762
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) aP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIelnIK żywność i medycyna ekologiczna
(540) 

(591) granatowy, jasnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .11 .08, 26 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Żywność i napoje dietetyczne, suplementy żywnościo-
we dla ludzi, suplementy żywnościowe przeznaczone do uzupełniania 
codziennej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, zamienniki 
posiłków, tj .: odżywcze mieszanki do picia stosowane jako zamienniki 
posiłków, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, proszki jako zamienniki posiłków .

(111) 350158 (220) 2021 07 19 (210) 531787
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) matopat travel set
(510), (511) 5 Plastry .

(111) 350159 (220) 2021 07 20 (210) 531830
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) łĄKa sMaKU
(510), (511) 29 Oliwa, oleje jadalne .

(111) 350160 (220) 2021 07 20 (210) 531831
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Vitanella Choki
(510), (511) 30 Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Muesli, Chrupki 
zbożowe, Przekąski zbożowe, Batony zbożowe, Owsianka, Zbożowe 
artykuły śniadaniowe .

(111) 350161 (220) 2021 07 20 (210) 531832
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CReMIsTa
(540) 

(591) granatowy
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 29 Zabielacz do  kawy, Mleko w  proszku, Śmietanka 
w proszku do kawy .

(111) 350162 (220) 2021 07 20 (210) 531844
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Vitanella lupki
(510), (511) 30 Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Muesli, Chrupki 
zbożowe, Przekąski zbożowe, Batony zbożowe, Owsianka, Zbożowe 
artykuły śniadaniowe .

(111) 350163 (220) 2021 07 22 (210) 531899
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-
UsłUgOWe MleKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wyszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MleKs
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 25 .05 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Jaja ptasie i  produkty z  jaj, Mięso i  wyroby mięsne, 
Drób, Dziczyzna, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, nabiał i sub-
stytuty nabiału, Mleko, napoje mleczne, Desery mleczne, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze, Przetworzone owoce, 
warzywa, grzyby, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Krokie-
ty, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 Wy-
roby piekarnicze i cukiernicze, Mąka, Żywność na bazie mąki, Chleb, 
Bułki, bułki z nadzieniem, Makarony, Kluski, Pierogi, Pierogi z serem, 
Pierogi z owocami, Pierogi z serem i owocami, Pierogi z mięsem, Pie-
rogi z mięsem i grzybami, Pierogi z kapustą i grzybami, naleśniki, na-
leśniki z serem, naleśniki z owocami, Cukierki, Ciasta, Ciastka, Torty, 
słodycze, lody, sorbety, Kawa, herbata, Kakao, Czekolada, Czekolad-
ki, Czekoladki z nadzieniem, napoje na bazie czekolady, kawy, her-
baty, kakao, guma do żucia, Ryż, Kasze spożywcze, Musztarda, Miód, 
sosy, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody rolne, Produkty ogrodni-
cze i  leśne, Żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, nasiona roślin 
rolniczych, 43 Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi gastrono-
miczne, Usługi przygotowania dań (żywność, napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, Dekorowanie żywności, Dekorowanie ciast, Usługi 
noclegowe .

(111) 350164 (220) 2021 07 23 (210) 531946
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ZUBIK-BORUCKa JOanna, ZUBIK TOMasZ 
KaTalOgMaRZeŃ .Pl sPÓłKa CyWIlna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DReaM anD DO!
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(540) 

(591) fioletowy, pomarańczowy, różowy
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Bandany na  szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Body [bielizna], Bokserki, Buty sportowe, Czapki [na-
krycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, 
Kimona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezo-
ny [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rash-
guard do  sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, 
Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie 
piłkarskie, Obuwie plażowe, Odzież, Odzież dla kierowców samocho-
dowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież goto-
wa, Odzież haftowana, Piżamy, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
sportowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje do judo, stroje 
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, szaliki rurkowe (kominy) na szyję  .

(111) 350165 (220) 2021 07 25 (210) 531991
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) yIlDIRIM ÖZKan gRaCIas, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modamini
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .22
(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie, 
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież 
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki, 
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, mary-
narki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje 
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, 
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety .

(111) 350166 (220) 2021 07 25 (210) 531994
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) yIlDIRIM ÖZKan gRaCIas, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n ZeOKIDs
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .22

(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie, 
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież 
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki, 
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, mary-
narki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje 
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, 
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety .

(111) 350167 (220) 2021 07 26 (210) 531997
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) sOlIPIWKO KaTaRZyna RaDIW, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUnDOg PReMIUM DOg snaCKs
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych .

(111) 350168 (220) 2017 07 12 (210) 474030
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) sTanIsłaWCZyK eWelIna, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pg Polska gorzelnia
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .

(111) 350169 (220) 2018 12 12 (210) 493786
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) saRInŻ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alICRa
(540) 

(591) czarny, beżowy, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową, administra-
cyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowa-
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nie działalnością gospodarczą w  zakresie franchisingu, administro-
wanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie 
odnoszące się do  metod sprzedaży, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w za-
kresie zamówień w  handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i  pokazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, 
pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, po-
moc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowe-
go, tymczasowe wyznaczenie pracowników, dostarczanie informacji 
dotyczących rekrutacji pracowników, usługi w zakresie pracowników 
tymczasowych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracow-
ników, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie 
informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, analiza marketingowa nieruchomo-
ści, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, usługi reklamo-
we dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa materiałów budowlanych, 36 
administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania 
w  nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
ocena i  wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa lub 
wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal 
wystawowych, wynajem nieruchomości w  celach magazynowania, 
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, doradztwo inży-
nieryjne w  zakresie budownictwa, informacja budowlana, nadzór 
budowlany, nitowanie, piaskowanie, prace rozbiórkowe, remonty 
i rewaloryzacja budynków zabytkowych, gospodarczych, przemysło-
wych, mieszkalnych, w tym domów jedno-i wielorodzinnych, usługi 
ciesielskie, kamieniarskie, malarskie, murarskie, tynkarskie, zbrojar-
skie, wynajem i montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowlanego, 
budowa infrastruktury kolejowej, budowa linii kolejowych, budo-
wanie dróg kolejowych, konserwacja torów kolejowych, naprawa 
lub konserwacja taboru kolejowego, renowacja taboru kolejowego, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją taboru 
kolejowego, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieru-
chomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, 
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nie-
ruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów do-
tyczących nieruchomości, budowlany sprzęt (wynajem-), udzielanie 
informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, 
wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem betoniarek, wynajem buldo-
żerów, wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja podestów robo-
czych, wynajem koparek, wynajem maszyn budowlanych, wynajem 
narzędzi ręcznych i  narzędzi z  napędem elektrycznym, wynajem 
platform roboczych unoszących do użytku w budownictwie, wyna-
jem rusztowań, wynajem sprzętu do  robót ziemnych i  koparek, 39 
organizowanie transportu, transport powietrzny, transport lądowy, 
transport lotniczy, transport wodny, usługi transportowe, transport 
drogowy ładunków, transport produktów dla sprzedaży detalicznej, 
logistyka transportu, kontrola towarów przeznaczonych do  trans-
portu, skomputeryzowane planowanie związane z  transportem, 
transport kolejowy, transport i dostawy towarów, transport frachtu 
pociągiem, transport ładunków, transport pojazdami do ciężkich ła-
dunków, magazynowanie, magazynowanie części, magazynowanie 
ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazy-
nowanie towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc magazy-
nowych, wynajem kontenerów do  magazynowania i  składowania, 
wynajem obiektów i  urządzeń magazynowych, usługi doradcze 
w  zakresie magazynowania towarów, usługi magazynowe, dzier-
żawa samochodów ciężarowych, dzierżawa wagonów platform, 
organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu 

pojazdów, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, 
udzielanie informacji związanych z  usługami wynajmu samolotów, 
wynajem ciężarówek i  przyczep, wynajem kontenerów, wynajem 
samochodów, 42 analizy i  ekspertyzy budowlane, opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie budynków, usługi w  za-
kresie inżynierii technicznej, oględziny nieruchomości, planowanie 
budowy nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących plano-
wania nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, po-
miary geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi 
w zakresie miernictwa geodezyjnego .

(111) 350170 (220) 2020 07 15 (210) 516049
(151) 2022 02 02 (441) 2020 08 31
(732) ZIeMIan WOJCIeCh, Zabrze (Pl);
gORgOŃ KRZysZTOF, Będzin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avilo
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 stoiska wystawowe, 35 reklama i  usługi reklamowe, 
reklama towarów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem 
przewodnika online do przeszukiwania .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350171 (220) 2019 12 06 (210) 507766
(151) 2022 02 03 (441) 2020 08 10
(732) FUnDaCJa gRanD PRIX POlsKIeJ ChÓRalIsTyKI  
IM . sTeFana sTUlIgROsZa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRanD PRIX POlsKIeJ ChÓRalIsTyKI im . stefana stuligrosza
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 41 organizowanie festiwali muzycznych i  kulturalnych, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, koncerty muzyczne, orga-
nizowanie koncertów muzycznych, organizowanie konkursów w za-
kresie kultury i sztuki, konkursy muzyczne, organizowanie spektakli 
rozrywkowych, wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie 
spotkań i  konferencji w  dziedzinie kultury i  sztuki, organizowanie 
spotkań z dziedziny rozrywki w zakresie kultury i sztuki, organizowa-
nie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród w dziedzinie kul-
tury i sztuki, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych w dziedzinie kultury i sztuki, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów w dziedzinie kultury i sztuki, organizowanie prezentacji 
do  celów kulturalnych, prezentacja koncertów, prezentacja koncer-
tów muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, warsztaty 
w celach kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych w zakresie 
kultury i sztuki, organizowanie pokazów na żywo w dziedzinie kul-
tury i  sztuki, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, usługi 
wydawnicze dotyczące wydawnictw z zakresu kultury i sztuki, usługi 
wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, wszystkie wyżej wymienione usługi 
nie  dotyczą usług z  branży motoryzacyjnej ani wyścigów motoro-
wych lub samochodowych ani usług związanych z wyścigami moto-
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rowymi lub samochodowymi ani wydawnictw związanych z wyści-
gami motorowymi lub samochodowymi lub branżą motoryzacyjną . .

(111) 350172 (220) 2017 03 07 (210) 468524
(151) 2022 02 02 (441) 2017 07 03
(732) P .B .W .C . sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Potrzanowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PITBUll
(510), (511) 5 suplementy diety dla sportowców zawarte w  tej kla-
sie, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sporto-
wy, 29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe będące produktami 
spożywczymi, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone 
witaminami, solami mineralnymi i  aminokwasami będące produk-
tami spożywczymi, mieszanki odżywcze do picia, na bazie serwatki 
do stosowania jako zamienniki posiłków, suplementy diety dla spor-
towców zawarte w tej klasie, 30 mieszanki odżywcze do picia, na ba-
zie węglowodanów do  stosowania jako zamienniki posiłków, kon-
centraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne będące 
produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki węglowodanowe 
i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralny-
mi i  aminokwasami będące produktami spożywczymi, suplementy 
diety dla sportowców zawarte w tej klasie, 35 usługi w zakresie sprze-
daży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: nakrycia głowy, obu-
wie, odzież, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich 
towarów jak: artykuły i sprzęt sportowy, usługi w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: suplementy diety dla sportowców, usługi w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: białkowe suplementy diety, su-
plementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
odżywcze suplementy diety, nutraceutyki do  stosowania jako su-
plementy diety, dodatki witaminowe, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające enzymy, mineralne suplementy diety, preparaty multiwita-
minowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, suplementy diety stosowane w celu utrzymania właściwej masy 
ciała, suplementy diety zawierające aminokwasy, suplementy diety 
zawierające hydroksymetylomaślan, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające węglowodany, suplementy 
diety zawierające maltodekstryny, suplementy diety z  ekstraktów 
roślinnych, suplementy diety przeciwutleniające i  adaptogenne, 
suplementy diety zawierające karnitynę, suplementy diety zawie-
rające kreatynę, stymulujące dodatki odżywcze na  bazie kofeiny, 
suplementy diety do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
suplementy diety wysokobiałkowe, suplementy diety wysokowęglo-
wodanowe, suplementy diety białkowo-węglowodanowe, koncen-
traty i odżywki wysokobiałkowe będące produktami spożywczymi, 
koncentraty i  odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi i  aminokwasami będące produktami spożyw-
czymi, mieszanki odżywcze do picia na bazie serwatki do stosowania 
jako zamienniki posiłków, mieszanki odżywcze do picia na bazie wę-
glowodanów do stosowania jako zamienniki posiłków, koncentraty 
i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne będące produk-
tami spożywczymi, koncentraty i  odżywki węglowodanowe i  wy-
sokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi 
i aminokwasami będące produktami spożywczymi .

(111) 350173 (220) 2019 07 19 (210) 502497
(151) 2022 01 12 (441) 2019 12 09
(732) DUTKIeWICZ MaReK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sZKlana POgODa
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe .

(111) 350174 (220) 2019 12 03 (210) 510752
(151) 2022 01 25 (441) 2021 09 13
(732) aTRIUM CenTRUM PlOTeROWe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atrium

(540) 

(591) czerwony
(531) 20 .05 .01, 20 .05 .11, 20 .05 .25, 20 .05 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 7 obrabiarki sterowane numerycznie, obrabiarki do cię-
cia, obrabiarki do  szlifowania, obrabiarki do  odcinania, obrabiarki 
do  cięcia materiałów, 9 plotery, plotery cyfrowe, drukarki plotery, 
drukarki, drukarki laserowe, drukarki fotograficzne, drukarki ter-
miczne, drukarki atramentowe, drukarki kolorowe, drukarki kom-
puterowe, drukarki kodów kreskowych, cyfrowe drukarki kolorowe, 
laserowe drukarki kolorowe, drukarki wielofunkcyjne (MFP), suche 
drukarki laserowe, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki atra-
mentowe do dokumentów, drukarki laserowe do dokumentów, dru-
karki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfrowe drukarki ko-
lorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów do komputerów, 
laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki atramentowe 
do  drukowania w  kolorze, urządzenie pozwalające na  korzystanie 
z drukarki wielu użytkownikom, 16 afisze, plakaty, folie, folie z two-
rzyw sztucznych, folie przylepne, papier offsetowy, papier offsetowy 
do drukowania broszur, papier zabezpieczony, atrament, 35 dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi projektowania reklam, 
usługi w  zakresie sprzedaży obrabiarek sterowanych numerycznie, 
komputerów, maszyn urządzeń biurowych, urządzeń peryferyjnych 
i osprzętu do nich, wynajem urządzeń biurowych, sprzedaż urządzeń 
komputerowych i urządzeń biurowych, 37 usługi w zakresie naprawy 
i obsługi (konserwacji) maszyn biurowych i komputerów .

(111) 350175 (220) 2020 07 01 (210) 515413
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) WCIsłO KlaUDIa MOI MIlI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Moi Mili
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], elementy wystroju 
wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], maty do przewijania niemow-
ląt, maty do spania, maty dla dzieci do spania, maty do kojców dzie-
cięcych, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, łapacze snów 
[dekoracje], 24 artykuły tekstylne do  użytku w  gospodarstwie do-
mowym, baldachimy, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, bielizna 
pościelowa i  koce, bielizna stołowa i  kuchenne artykuły tekstylne, 
Dekoracje ścienne z tkanin, Kapy na łóżka, Koce do łóżeczek dziecię-
cych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Kocyki dziecięce, narzu-
ty na łóżka, Obrusy, Okienne artykuły dekoracyjne, Pościel, Ręczniki, 
Ręczniki dla dzieci, Tekstylne artykuły kąpielowe, Wyroby tekstylne 
do  wieszania na  ścianach, Zasłony i  firany tekstylne lub z  tworzyw 
sztucznych, 27 Maty, Maty do jogi, Maty do zabawy, Maty plażowe, 
Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, artykuły do zabawy dla 
dzieci, 28 lalki, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maty z zabawka-
mi dla niemowląt, Misie pluszowe, namioty zabawkowe [tipi], Piłki 
do  gier, Pluszowe zabawki z  przymocowanym kocykiem, Wiszące 
karuzele dla dzieci [mobile], Zabawki wypchane, 35 Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Projektowanie mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa dotycząca towarów: dekoracje wiszą-
ce, elementy wystroju wnętrz wykonane z  tkanin [poduszki], maty 
do przewijania niemowląt, maty do spania, maty dla dzieci do spa-
nia, maty do  kojców dziecięcych, poduszki dekoracyjne, poduszki 
ozdobne, łapacze snów [dekoracje], artykuły tekstylne do  użytku 
w gospodarstwie domowym, baldachimy, baldachimy nad łóżeczka 
dziecięce, bielizna pościelowa i  koce, bielizna stołowa i  kuchenne 
artykuły tekstylne, dekoracje ścienne z  tkanin, kapy na  łóżka, koce 
do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, ko-
cyki dziecięce, narzuty na łóżka, obrusy, okienne artykuły dekoracyj-
ne, pościel, ręczniki, ręczniki dla dzieci, tekstylne artykuły kąpielowe, 
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wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, zasłony i firany tekstyl-
ne lub z tworzyw sztucznych, maty, maty do jogi, maty do zabawy, 
maty plażowe, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, artykuły 
do zabawy dla dzieci, lalki, maski teatralne, maski zabawkowe, maty 
z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, namioty zabawkowe [ 
tipi], piłki do gier, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, 
wiszące karuzele dla dzieci [mobile], zabawki wypchane, Usługi re-
klamowe i promocyjne .

(111) 350176 (220) 2020 08 12 (210) 517083
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 27
(732) sTOCK POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DelICJa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 350177 (220) 2020 09 08 (210) 518084
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO geOlOgICZne  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMea
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnożółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .10
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowa-
nia, usługi w  zakresie projektowania, usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, testowanie, stwierdzenie autentyczności i kontrola 
jakości .

(111) 350178 (220) 2020 11 24 (210) 521350
(151) 2022 01 25 (441) 2021 08 30
(732) sTOWaRZysZenIe WalIM na ŻĄDanIe, Walim (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBg WalIM na ŻĄDanIe
(540) 

(591) żółty, czarny, czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .09, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 18 .01 .21, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .02, 29 .01 .08
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów sporto-
wych, sport (wypożyczanie sprzętu) [z  wyjątkiem pojazdów], udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów 
sportowych, usługi trenerskie .

(111) 350179 (220) 2020 12 29 (210) 522719
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 04
(732) CeDC InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Oborniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKa BIsOn gRass gRUsZKa na DZIKO DZIKIe 
OWOCe

(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoróżowy, 
ciemnozielony, czarny, zielony, pomarańczowy, złoty, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .07 .15, 25 .01 .15, 03 .04 .04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alko-
holowe do sporządzania napojów .

(111) 350180 (220) 2021 01 04 (210) 522833
(151) 2022 02 02 (441) 2021 08 30
(732) sTUDIO InTIMe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) In TIMe
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .11 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport .

(111) 350181 (220) 2021 01 25 (210) 523613
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 10
(732) TOUChIDeas seRaFIŃsKI MIeROWsKI  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na KaMIenIU
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .10, 26 .13 .01
(510), (511) 30 Mąka i  produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i  sło-
dycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki . grahamki . 
kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka tarta, tortille, Wyroby 
ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i  ciastka, biszkopty, babki, 
pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, chałwa, marcepan, pralinki . sło-
dycze ozdobne na choinki, galaretki owocowe, musy deserowe, ba-
toniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli, chipsy kukurydziane, 
chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy tortilla, chipsy taco, potrawy 
na bazie mąki, makarony i kluski, wyroby piekarnicze z warzywami, 
wyroby piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, tarty, na-
leśniki, pizze, placki, drożdże, proszek do pieczenia, aromaty do ciast 
inne niż oleje esencyjne, masa do pieczenia, ciasto w proszku, mie-
szanki do  chleba, dodatki glutenowe do  celów kulinarnych, lukier 
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do ciast, kawa, herbata, kakao, czekolada, kawa nienaturalna, napoje 
na bazie kaw, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spo-
żywcze, cukier, miód, sól, przyprawy, bomboniery . mrożone pieczy-
wo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półproduk-
ty żywnościowe na  bazie mąki, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna artykułów 
spożywczych za  pośrednictwem Internetu, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, prowadzenie barów szybkiej obsługi, kafeterii 
i  bufetów, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, piz-
zerii, stołówek, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 350182 (220) 2021 04 06 (210) 525269
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) KRaJOWa RaDa sPÓłDZIelCZa, Warszawa (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 04 .05 .02, 04 .05 .03, 02 .01 .30, 22 .05 .10
(510), (511) 14 statuetki z metali nieszlachetnych  .

(111) 350183 (220) 2021 03 10 (210) 525901
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) De neVe agnIesZKa CheRRy Bee ReTRO, sosnowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Retro Festival
(540) 

(591) czarny, beżowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wy-
dawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja wystaw 
i  pokazów reklamowych, usługi reklamy w  prasie, radiu, telewizji, 
w  kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych doręczanie 
prospektów i  próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na  cele 
reklamowe, edycja tekstów reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, tworzenie baz danych, systematy-
zacja danych w  komputerowych bazach danych, reprezentowanie 
interesów osób trzecich, administrowanie programami wymiany kul-
turalnej, edukacyjnej z dziedziny rozrywki, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do  celów reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pomoc w za-
kresie organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa, dobór personelu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, udostępnianie w  internecie katalogów zawierają-
cych informacje o  wyżej wymienionych wydarzeniach, doradztwo 

w  zarządzaniu imprezami festiwalowymi, artystycznymi, rozryw-
kowymi, kulturalnymi, 41 Usługi w  zakresie organizacji: imprez 
muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekre-
acyjnych, plenerowych, festiwali, wszelkich form publicznych wy-
stępów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub 
szkoleniowym, organizacji pokazów z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wy-
konywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, 
impresariat muzyczny, usługi w  zakresie rejestracji dźwięku i  obra-
zu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, 
usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie 
koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji i obsłu-
gi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie 
tekstów piosenek, i  tekstów przedstawień, produkcja teledysków, 
prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradztwo za-
wodowe w  zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, 
fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje książek i  tekstów 
o  tematyce muzycznej, udostępnianie publikacji elektronicznych 
dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa 
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo-kabareto-
wych, informacja o imprezach artystycznych, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez 
okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywa-
nie filmów na  taśmach wideo i  DVD, wypożyczanie instrumentów 
muzycznych, przedsprzedaż i rezerwacja biletów na imprezy festiwa-
lowe, artystyczne, rozrywkowe, prezentacja dzieł sztuki, usługi gale-
rii sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby prezentacji 
sztuki, organizowanie pokazów mody, usługi reporterskie, prowa-
dzenie portalu internetowego w zakresie sprzedaży usług o charak-
terze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie portalu informacyj-
nego w zakresie usług festiwalowych, związanych z galeriami sztuki, 
muzeami, projekcjami filmowymi, wydarzeniami muzycznymi, udo-
stępnianie w internecie katalogów zawierających informacje o wyżej 
wymienionych wydarzeniach, 42 Instalowanie aplikacji na urządze-
nia mobilne, informacyjne, rezerwacyjne, sprzedażowe, biznesowe .

(111) 350184 (220) 2021 04 06 (210) 527320
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) COOl PlaCe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cool Place
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego dla przedsiębiorców w za-
kresie materiałów budowlanych tj .: pokryć dachowych, akcesoriów 
dachowych i  wykończeniowych związanych z  wykonaniem pokryć 
dachowych, okien, przeszkleń, świetlików, rynien, rur spustowych, 
drewna konstrukcyjnego, drewna budowlanego, drewna wykończe-
niowego, elementów elewacyjnych, elementów i  systemów komi-
nowych, usługi sprzedaży hurtowej dla przedsiębiorców w związku 
z  pokryciami ściennymi oraz w  zakresie powyższego: dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy, wyszukiwanie w komputerowych ba-
zach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej doty-
czącej sprzedaży materiałów budowlanych, akcesoriów metalowych, 
pokryć podłogowych, pokryć ściennych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w hurtowni z materiałami budowlanymi, akce-
soriami metalowymi .

(111) 350185 (220) 2021 04 07 (210) 527387
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) OlesIaK MaRCIn, Piaseczno (Pl);
OlesIaK KRZysZTOF, Warszawa (Pl);
gÓRsKa-ŚlIWKa JOanna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD ChICKen
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnobrązowy, brązowy, 
ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 08 .05 .01, 19 .01 .12, 26 .01 .05, 26 .01 .15, 26 .01 .16
(510), (511) 29 Drób, 43 Bary, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowanie posił-
ków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywno-
ści w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, usługi barów 
kawowych, usługi barów typu Fast-food na wynos, Usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji Fast-food, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wy-
nos, usługi w  zakresie przygotowania posiłków, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350186 (220) 2021 04 13 (210) 527718
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 04
(732) DWa MIasTa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kalinówka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWa MIasTa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 07 .01 .01, 07 .01 .06, 11 .03 .03, 19 .07 .01
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo pełne jasne, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Piwo 
bezalkoholowe, Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, napo-
je na bazie piwa, napoje bezalkoholowe na bazie piwa, Koktajle na ba-
zie piwa, Brzeczka piwna, syropy do przygotowania napojów, Brzeczka, 
Piwo słodowe, Piwo imbirowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, 
Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa] .

(111) 350187 (220) 2021 04 20 (210) 527913
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) PaXUs KanCelaRIa PRaWnO-gOsPODaRCZa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnBOX
(540) 

(591) pomarańczowy, różowy, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 24 .17 .25

(510), (511) 16 Druki, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, mate-
riały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 35 aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w  zarządzaniu działalno-
ścią gopodarczą, Rejestracja komunikatów pisemnych i  danych, 41 
nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
42 Platforma jako usługa [Paas], tworzenie platform komputero-
wych, usługi informatyczne, projektowanie systemów i oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania .

(111) 350188 (220) 2021 07 26 (210) 532041
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łatwo i pysznie Culineo
(540) 

(591) zielony
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Ryby, 
Jaja, Oleje i  tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa i  grzyby, 
Przetworzone orzechy i  nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Buliony, Kostki bulionowe, sałatki 
gotowe, gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski na  bazie orzechów, Batony na  bazie orzechów 
i  nasion, Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie tofu, Przekąski 
na  bazie mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Zupy, składniki do sporządzania zup, Zupy błyskawiczne, Mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło, Kefir, Mleczne produkty, 
Koktajle mleczne, Biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, Produkty 
serowarskie, Twaróg, napój sojowy, 30 Kawa, herbata, Kakao, Kawa nie-
naturalna, Cukier, miód, Melasa, sago, Tapioka, Mąka, Przekąski z produk-
tów zbożowych, Batony zbożowe i  energetyczne, Preparaty zbożowe, 
Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Owsianka, Chleb, Wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, Czekolada, Cukierki, batony i guma do żu-
cia, Ryż, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Chipsy, sól, Musztarda, 
Przyprawy i  dodatki smakowe, Mieszanki przypraw, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Ocet, sosy [przyprawy], sosy, lód, lody spożywcze, sorbe-
ty, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające makaron .

(111) 350189 (220) 2021 07 26 (210) 532042
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyszne Danie
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Dania gotowe na bazie mięsa lub ryb, 30 Dania goto-
we na bazie mąki lub ryżu, Kluski, Pierogi, naleśniki .

(111) 350190 (220) 2021 07 26 (210) 532043
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) Femina pure
(510), (511) 5 Wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, tampony 
higieniczne, pieluchy dla dorosłych .

(111) 350191 (220) 2021 07 26 (210) 532044
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChWyTaJ DZIeŃ Vitanella
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .07
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, Jaja, Oleje i  tłuszcze jadalne, Mię-
so i wędliny, Ryby, Drób, Dziczyzna, Przetworzone owoce, Warzywa 
i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin strączkowych), galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Buliony [gotowe], sa-
łatki gotowe, gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów, Batony na bazie 
orzechów i  nasion, Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie 
tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne, Zupy, składniki do sporządzania zup, Mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło . Kefir, Mleczne pro-
dukty, Koktajle mleczne, Biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, 
Produkty serowarskie, Twaróg, napój sojowy, 30 Ryż, lody, sól, Musz-
tarda, Przyprawy, Kawa, herbata, Kakao, Kawa nienaturalna, sago, 
Tapioka, Mąka, Cukier, miód, melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Ocet, sosy [przyprawy], sosy, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Batony zbożowe i  energetyczne, Preparaty zbożowe, Mąka, Musli, 
Płatki śniadaniowe, Owsianka, Płatki jaglane, Wyroby cukiernicze, 
Czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, Cukierki, batony i  guma 
do żucia, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe 
zawierające makaron, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów .

(111) 350192 (220) 2021 07 26 (210) 532045
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Światowid lavarto
(510), (511) 29 sery żółte, twarogi, serki topione .

(111) 350193 (220) 2021 07 26 (210) 532053
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gang swojaków
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki kosmetycz-
ne, 5 Dietetyczna żywność, Żywność dla niemowląt, suplementy 
diety i  preparaty dietetyczne, Witaminy i  preparaty witaminowe, 
Musujące tabletki witaminowe, 9 Publikacje elektroniczne, do  po-
brania, nagrane media i media do pobrania, Pobieralne gry kompu-
terowe, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Filmy 
animowane, Filmy wideo, 16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane 
foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, 
Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony warto-
ściowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Książki, Drukowane materiały 
edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, gazety, Kartonowe 
pudełka do  pakowania, Karty, Karty upominkowe, Katalogi, Kupo-
ny, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, naklejki, nalepki, 

Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, 
Kredki do kolorowania, Pudelka kartonowe lub papierowe, Publika-
cje promocyjne, Książeczki do kolorowania, Reprezentacje graficzne, 
skoroszyty, szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, 
Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru 
lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Reklamy drukowane, 24 Kołdry, Poszewki na  poduszki, Ręczniki, 
Bielizna pościelowa i koce, Kapy na łóżka, 28 gry, Zabawki, Zabawki 
pluszowe, Maskotki, Zabawki edukacyjne, 29 Mięso i wędliny, Zupy 
i  wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone produkty mięsne, Pasty 
mięsne, pasztety, smalec, Jaja ptasie i  produkty z  jaj, Oleje i  tłusz-
cze, Ryby, owoce morza i mięczaki, Pasty rybne i z owoców morza, 
Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, warzywa i grzy-
by, w  tym orzechy i  nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania 
z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, Przeką-
ski na bazie orzechów, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery owocowe, jogurtowe i mlecz-
ne, Mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, Mleko ko-
kosowe do celów kulinarnych, Produkty serowarskie, 30 Ryż, Kasze, 
sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kapary, Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Mąka, syropy i melasa, Ocet, sosy [przyprawy], 
sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Pesto, Zboża, przekąski z produk-
tów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, Płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, Czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i  sorbety, Cukierki, batony i  guma do  żucia, Chleb, Desery gotowe, 
nugat, Chałwa, Wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, Dania na  bazie ryżu, 
dania gotowe zawierające makaron, Ciasto do pieczenia, gotowania 
i  smażenia oraz mieszanki do  jego przygotowywania: cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty pszczele, 
drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Świeże 
owoce, warzywa, orzechy i  zioła, Rośliny, grzyby, słód i  zboża nie-
przetworzone, siemię lniane, sezam jadalny, Świeże nasiona roślin 
strączkowych, 32 napoje owocowe, Wody, soki, aromatyzowane na-
poje gazowane, napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji na-
pojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, Organizowanie konsumenckich programów lojal-
nościowych i  zarządzanie nimi, Usługi administracyjne w  zakresie 
kart lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja konkur-
sów w celach reklamowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, Preparaty witaminowe, Musujące tabletki witamino-
we, Publikacje elektroniczne, do  pobrania, nagrane media i  me-
dia do  pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Książki dźwiękowe, 
Książki elektroniczne do  pobrania, Filmy animowane, Filmy wideo, 
Papier i  karton, Fotografie, Drukowane foldery informacyjne, Ma-
teriały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, Plakaty, Biuletyny, Bony 
towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czaso-
pisma, Druki, Książki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowa-
ne ulotki informacyjne, gazety, Kartonowe pudełka do  pakowania, 
Karty, Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, 
Materiały drukowane, naklejki, nalepki, Periodyki, Prospekty, Pu-
blikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Kredki do  kolorowania, 
Pudełka kartonowe lub papierowe, Publikacje promocyjne, Ksią-
żeczki do  kolorowania, Reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy 
papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, 
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Reklamy drukowane, 
Kołdry, Poszewki na  poduszki, Ręczniki, Bielizna pościelowa i  koce, 
Kapy na łóżka, gry, Zabawki, Zabawki pluszowe, Maskotki, Zabawki 
edukacyjne, Mięso i wędliny, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone produkty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja pta-
sie i  produkty z  jaj, Oleje i  tłuszcze, Ryby, owoce morza i  mięczaki, 
Pasty rybne i  z  owoców morza, Przetworzone owady i  larwy, Prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Prze-
kąski na  bazie ziemniaków, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie mięsa, 
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Desery owocowe, jogurtowe i  mleczne, Mleko, nabiał i  substytuty 
nabiału, Produkty mleczne, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
Produkty serowarskie, Ryż, Kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Kapary, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mąka, syropy 
i melasa, Ocet, sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, 
Pesto, Zboża, przekąski z  produktów zbożowych, batony zbożowe 
i energetyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka i grjsik: czekolada, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Chleb, Desery gotowe, nugat, Chałwa, Wypieki, wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, suche i  świeże makarony, kluski 
i  pierogi, Dania na  bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 
Ciasto do  pieczenia, gotowania i  smażenia oraz mieszanki do  jego 
przygotowywania, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i  nadzienia, produkty pszczele, drożdże i  zaczyny, słodkie polewy 
i nadzienia, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
Preparaty do  pieczenia i  drożdże, Płody rolne i  z  akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i  leśne, Świeże owoce, warzywa, orzechy i  zioła, 
Rośliny, grzyby, słód i  zboża nieprzetworzone, siemię lniane, se-
zam jadalny, Świeże nasiona roślin strączkowych, napoje owocowe, 
Wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoho-
lowe, Preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje 
na bazie orzechów i soi, 36 emisja bonów wartościowych jako nagro-
da za lojalność klienta, Wydawanie bonów wartościowych w związku 
z programami lojalnościowymi, 41 Organizowanie gier i konkursów, 
Prowadzenie konkursów w internecie, Udostępnianie gry kompute-
rowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za  pomocą strony internetowej, Świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci  .

(111) 350194 (220) 2021 07 26 (210) 532054
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aMeRIgO
(510), (511) 29 Ryby mrożone, Paluszki rybne, gotowe dania z ryb .

(111) 350195 (220) 2021 07 26 (210) 532055
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vital FResh najlepsze smaki z natury
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 05 .03 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Przetworzone produkty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja 
i  produkty z  jaj, Oleje i  tłuszcze jadalne, Ryby, owoce morza i  mię-
czaki, Pasty rybne i z owoców morza, Przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe 
dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski 
na bazie tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery owocowe, jogurto-
we i mleczne, Mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, 
Produkty serowarskie, 30 Ryż, Kasze, sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mąka, syropy 
i melasa, Ocet, sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, 
Zboża, Przekąski z  produktów zbożowych, batony zbożowe i  ener-
getyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Czekolada, Desery, 

lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Cukierki, batony 
i  guma do  żucia, Chleb, Wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania na bazie 
ryżu, dania gotowe zawierające makaron, Ciasto do pieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do  jego przygotowywania, Cukry, 
naturalne słodziki, słodkie polewy i  nadzienia, produkty pszczele, 
drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, 
Dania gotowe i wytrawne przekąski, 31 Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Świeże owoce, warzywa, orzechy i zio-
ła, Rośliny, grzyby, słód i  zboża nieprzetworzone, Wodorosty spo-
żywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, Świeże nasiona roślin 
strączkowych, 32 napoje owocowe, Wody, soki, aromatyzowane 
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, Preparaty do  produkcji 
napojów, syropy do  napojów, napoje na  bazie orzechów i  soi, 35 
Reklama, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i  promocyjnych, Organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i  zarządzanie nimi, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych promocyjnych i/lub rekla-
mowych, Organizacja konkursów w  celach reklamowych, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: mięso 
i  wędliny, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone produk-
ty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja i produkty z jaj, Oleje 
i tłuszcze jadalne, Ryby, owoce morza i mięczaki, Pasty rybne i z owo-
ców morza, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, Przekąski 
z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie orze-
chów, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski 
na bazie mięsa, Desery owocowe, jogurtowe i mleczne, Mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, produkty mleczne, Produkty serowarskie, Ryż, 
Kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Mąka, syropy i melasa, Ocet, sosy [przyprawy], 
sosy, Pikantne sosy, czatnej i  pasty, Zboża, Przekąski z  produktów 
zbożowych, batony zbożowe i  energetyczne, Płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, Czekolada, Desery, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Wypieki, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i  świeże maka-
rony, kluski i pierogi, Dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające 
makaron, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Cukry, naturalne słodziki, słodkie polewy 
i  nadzienia, produkty pszczele, drożdże i  zaczyny, słodkie polewy 
i nadzienia, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
Preparaty do pieczenia i drożdże, Dania gotowe i wytrawne przeką-
ski, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Świeże 
owoce, warzywa, orzechy i  zioła, Rośliny, grzyby, słód i  zboża nie-
przetworzone, Wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam 
jadalny, Świeże nasiona roślin strączkowych .

(111) 350196 (220) 2021 07 26 (210) 532056
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna,  
Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dada . Z miłości do delikatności
(510), (511) 3 Mydła, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemow-
ląt, Środki do  czyszczenia zębów, Kosmetyki, Środki do  pielęgnacji 
włosów, Chusteczki nawilżane do  celów higienicznych i  kosme-
tycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, Waciki do  celów kosmetycznych, Patycz-
ki z  watą do  celów kosmetycznych, Środki toaletowe, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do prania, Środki zapacho-
we do celów domowych, 5 Środki sanitarne do celów medycznych, 
Mleko w proszku dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Środki odkażające, suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Preparaty i  artykuły higieniczne, Żywność dla 
niemowląt, Preparaty i artykuły dentystyczne, Pieluchomajtki dzie-
cięce, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki [dziecięce-] [pieluchy], Pielu-
chy [pieluszki dziecięce], Jednorazowe wkładki do pieluch, Preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, 16 Papier i karton, Fotografie, 
Drukowane foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, afisze, albumy, Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upo-
minkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Drukowa-
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ne materiały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, gazety, 
Kartonowe pudełka do pakowania, Karty, Karty upominkowe, Kata-
logi, Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, naklejki, 
Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, 
Publikacje promocyjne, Reprezentacje graficzne, skoroszyty, Ulotki, 
Reklamy drukowane, 24 narzuty na  łóżko, Obrusy, Bielizna stołowa 
i pościelowa, Tkaniny, Zasłony, Pokrowce i narzuty na meble, Płótno 
do przewijania niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Bielizna po-
ścielowa dla niemowląt, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Kocyki 
dziecięce, Ręczniki dla dzieci, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, 
narzuty do łóżeczek dziecięcych, Prześcieradła do łóżeczek dziecię-
cych, Wyroby tekstylne i  substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna 
pościelowa i koce, 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Odzież dzie-
cięca, Obuwie dla dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], nakrycia gło-
wy dla dzieci, Odzież niemowlęca, Wyprawki dla niemowląt, Bielizna 
dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt, Śliniaki dla niemowląt z two-
rzyw sztucznych, Śpioszki z kapturkiem dla niemowląt [odzież], Buty 
dla niemowląt, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Pośrednictwo handlowe, Promocja sprzedaży, Usługi programów 
lojalność i owych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie in-
formacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie 
marketingowe, Usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewi-
zyjnej i internetowej .

(111) 350197 (220) 2021 07 27 (210) 532117
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) aDaMCZeWsKI MaRIUsZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaD Res
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .07
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej, usługi aukcyjne, analizy 
kosztów, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłosze-
nia przetargowe, wyceny handlowe, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, badania biz-
nesowe, ekonomiczne prognozy, audyt finansowy, audyt działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, informacja o działalności gospodar-
czej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie projektów budowlanych, usługi lobbingu, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, usługi zakupów produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi agencji importowo-eksportowych, poszukiwania 
w  zakresie patronatu, usługi komunikacji komunikacyjnej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi relacji z mediami, badania opinii 
publicznej, administrowanie programami lojalności konsumenta, ak-
tualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie 

plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, sporządzanie indeksów infor-
macji do celów handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, agencje reklamowe, bezpośrednia reklama 
pocztowa, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do  celów reklamowych, obróbka tekstów, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia-
nie reklam, produkcja filmów reklamowych, usługi public relations, 
marketing ukierunkowany, usługi marketingowe, telemarketing, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, fotokopiowanie, fakturowanie, sporządzanie 
wyciągów z konta, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, statystyczne zestawienia, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, 36 Organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, wyceny finansowe w  związku z  odpowiedzią 
na  ogłoszenia przetargowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
dzierżawa gospodarstw rolnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, analizy fi-
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ocena finansowa kosz-
tów rozwoju w  odniesieniu do  przemysłu naftowego, gazowego 
i wydobywczego, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing 
finansowy, opracowywanie kosztorysów do  celów wyceny kosztów, 
transakcje finansowe, udzielanie informacji finansowych, udostępnia-
nie informacji finansowych za  pośrednictwem strony internetowej, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfery elektroniczne 
wirtualnych walut, usługi portfela elektronicznego w tym usługi w za-
kresie płatności, wymiana finansowa waluty wirtualnej, zarządzanie fi-
nansami, zarządzanie finansowe płatnościami z  tytułu refundacji 
w  imieniu osób trzecich, agencje kredytowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, do-
radztwo w  zakresie długów, wycena finansowa w  zakresie ubezpie-
czeń, bankowości oraz wycena nieruchomości, faktoring, fundusze in-
westycyjne wzajemne, maklerstwo, usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, pośrednictwo giełdowe w zakresie obrotu akcjami i obli-
gacjami, notowania giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, finan-
sowanie pożyczek, pożyczanie pod zastaw, sponsorowanie finansowe, 
usługi aktuarialne, usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe, po-
średnictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, 38 Bu-
downictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi doradz-
twa budowlanego, montaż instalacji na  placach budowy, układanie 
kabli, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
i naprawa linii wysokiego napięcia, usługi elektryków, instalacja, kon-
serwacja i  naprawa maszyn, eliminacja zakłóceń w  instalacjach elek-
trycznych, informacja o naprawach, budownictwo portowe, układanie 
nawierzchni drogowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego, budowa stoisk i sklepów targowych, naprawa pomp, regenera-
cja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników 
zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, 
malowanie, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, usługi 
szczelinowania hydraulicznego, wiercenie głębokich szybów nafto-
wych lub gazowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem buldo-
żerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem żura-
wi, zabezpieczanie przed korozją, 39 Dostawa energii elektrycznej, 
dystrybucja energii, dostawa towarów, informacja o składowaniu, skła-
dowanie towarów, logistyka transportu, informacja o transporcie, ma-
klerstwo transportowe, usługi transportowe, rezerwacja transportu, 
spedycja, przewożenie, magazynowanie elektronicznych nośników 
danych lub dokumentów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia, 42 Projektowanie 
budowlane, usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów technicz-
nych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, audyt energetyczny, doradztwo 
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w zakresie oszczędności energii, wynajem liczników do rejestrowania 
zużycia energii, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce architektury, badania w dziedzinie budownictwa, badania technolo-
giczne, badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, bada-
nia w dziedzinie mechaniki, pomiary geodezyjne, badania geologiczne, 
poszukiwania geologiczne, badania w  zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakre-
sie kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania naukowe i technolo-
giczne związane z mapowaniem patentów, projektowanie materiałów, 
analizy chemiczne, badania chemiczne, badania biologiczne, badania 
naukowe, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, 
pomiary pól naftowych, poszukiwania ropy naftowej, usługi w zakresie 
poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wy-
dobywczego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, miernic-
two w  tym pomiary, usługi w  zakresie identyfikacji użytkowników 
z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu elektronicznego, 
usługi doradcze w  dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompu-
terowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
programowanie komputerów, analizy systemów komputerowych, ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, przechowywanie danych elektronicznych, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, powielanie progra-
mów komputerowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów kom-
puterowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w  celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych 
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w  ramach publi-
kacji oprogramowania, opracowywanie platform komputerowych, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem 
sprzętu do  przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 audyty zgodno-
ści z prawem, porady prawne i zastępstwo procesowe, audyty zgodno-
ści z prawem audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradz-
two prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi 
monitorowania prawnego, usługi adwokackie, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z ne-
gocjacją kontraktów dla osób trzecich, doradztwo prawne związane 
z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatyw-
nego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, prawne administro-
wanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi, usługi prawne 
w zakresie licencjonowania oprogramowania komputerowego, licen-
cjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi prawne w zakre-
sie rejestrowania nazw domen, udzielanie licencji jako usługi prawne 
w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen interne-
towych, poszukiwania genealogiczne, monitoring alarmów bezpie-
czeństwa i  antywłamaniowych, otwieranie zamków zabezpieczają-
cych, usługi w zakresie ochrony, gaszenie pożarów, kontrola fabryk dla 
celów bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycz-
nego, organizowanie spotkań politycznych  .

(111) 350198 (220) 2021 07 28 (210) 532152
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BIleT seRWIs KURZaWa PaWlICKI sTeFaŃsKI  
sPÓłKa JaWna, Ostrów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bs BIleT seRWIs

(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Marketing imprez i wydarzeń, Usługi w zakresie rekla-
my i działalności informacyjnej, organizowanie targów handlowych 
reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, 
informacja o  działalności gospodarczej i  handlowej, promocja go-
spodarcza, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, 
organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur), roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, 
radiowych i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakre-
sie kreowania wizerunku, w tym poprzez reklamę i promocję działań 
podejmowanych w związku z  ich działalnością gospodarczą, kultu-
ralną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, wynajem powierzchni reklamowej i  materiałów rekla-
mowych, Prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu biletów i zaproszeń, odzieży, w szczególności 
odzieży z  nadrukami reklamowymi, nakryć głowy, obuwia, sprzętu 
sportowego, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, wyro-
bów papierniczych, w szczególności plakatów, albumów, bloczków 
do pisania, kart okolicznościowych, kopert i papeterii, chorągiewek 
papierowych, czasopism, ulotek, emblematów, kalendarzy, nalepek, 
notesów, przyborów do pisania, czapeczek z papieru, toreb do pa-
kowania z papieru, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, ramek 
do  obrazków, magnetycznych nośników danych, dysków i  pendri-
vów, breloczków, ozdobnych medali, spinek do krawatów, zegarków 
i  globusów, ozdób z  bursztynu, figurek z  metali szlachetnych, pu-
charów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, parasoli i parasoli ogrodo-
wych, gadżetów w postaci wyrobów ze szkła, w szczególności kub-
ków, szklanek, butelek, otwieraczy do konserw i butelek, maskotek, 
akcesoriów dla palących, ręczników reklamowych, poszewek na jaś-
ki, poduszek dekoracyjnych, pledów i koców, flag i chorągiewek, pa-
rawanów plażowych, wstęg do  dekorowania, emblematów ozdob-
nych, opasek na ręce, numerów startowych, akcesoriów i gadżetów 
dla kibica, chust, szalików, apaszek, czapek i daszków, słodyczy i cu-
kierków, czekolady i wyrobów czekoladowych, batonów, wody mine-
ralnej, napojów, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków 
do noszenia (smycze) stosowanych m .in . do kluczy, identyfikatorów 
i  telefonów komórkowych, Usługi promocji w  zakresie imprez roz-
rywkowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz w zakre-
sie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD, 41 Rezerwo-
wanie miejsc na  pokazy, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy 
sportowe, Rezerwowanie obiektów na  imprezy rozrywkowe, kultu-
ralne, imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów, Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, 
koncertów, widowisk multimedialnych, realizacja spektakli, Rezerwa-
cja miejsc na spektakle, Rozrywka, Informacja o rozrywce, Rozrywka-
-widowiska, sale koncertowe, Wystawianie spektakli, Wystawianie 
spektakli na  żywo, Organizacja wystaw związanych z  kulturą lub 
edukacją, Organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, imprez i  konkursów o  charakterze sporto-
wym, kursy szkoleniowe, nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycz-
nych, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, wydawnictw reklamowych, 
obsługa publikacji elektronicznych on-line, Udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, Telefoniczne udzielanie 
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informacji o  imprezach rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, 
rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o cha-
rakterze sportowym, o organizowanych konferencjach, seminariach, 
zjazdach, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku  .

(111) 350199 (220) 2021 07 29 (210) 532159
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga WyROBy RĘCZnIe ROBIOne
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produk-
ty gotowe na  bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin, Wie-
przowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w  działalności gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw lub 
targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną 
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczym i do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towa-
rami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, Flaki, galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa 
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej 
klasie, Raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, Tłuszcze jadalne, 
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej 
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na  bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu 
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mię-
sopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty 
z branży spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 350200 (220) 2021 07 29 (210) 532167
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) RenKe PIOTR BaURen, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaURen
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane .

(111) 350201 (220) 2021 07 29 (210) 532168
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) RenKe PIOTR BaURen, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaURen
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane .

(111) 350202 (220) 2021 07 29 (210) 532169
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
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(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty 
gotowe na  bazie mięsa lub wędlin, produkty z  branży spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej .
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(732) ClIMaTeO .eU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kokotów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) stori
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży stacjonarnej, wysyłkowej i  internetowej następujących towa-
rów: podłoża hodowlane, nawozy i  środki chemiczne do  użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Drabiny i rusztowania, z me-
talu, Drobne wyroby metalowe, Kable, druty i  łańcuchy, z  metalu, 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowla-
ne i  konstrukcyjne, Metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu 
i  pakowania, nakrętki, sworznie i  zamknięcia, z  metalu, Rury, rurki 
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, 
skarbce i sejfy, z metalu, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachet-
nych, Maszyny i  urządzenia rolnicze, ogrodnicze i  leśne, Urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Obrabiarki, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania kra-
jobrazu, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące 
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, alarmy i urzą-
dzenia ostrzegawcze, aparatura i  urządzenia do  sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i ka-
ble do  zastosowania w  elektryce, Przyrządy miernicze, do  wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, sterowniki urządzeń 
i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, Urządzenia audio 
i  odbiorniki radiowe, Urządzenia audiowizualne i  fotograficzne, 
Urządzenia do  monitorowania, Urządzenia fotowoltaiczne do  wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia peryferyjne dostosowa-
ne do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, 
akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych i  ga-
zowych, Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i  irygacji, 
Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do oczysz-
czania, odsalania i uzdatniania wody, Instalacje i urządzenia do su-
szenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i  urządzenia do  uzdatniania powietrza, In-
stalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę 
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i  sanitacji, Instalacje sanitarne i  łazienkowe oraz armatura wodno-
-kanalizacyjna, Kominki, łaźnie parowe, sauny i  wyposażenie spa, 
Oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery i  podgrze-
wacze, Piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i napojów), 
Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, systemy 
hVaC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności i  napo-
jów, Urządzenia do  oczyszczania gazu, Urządzenia do  ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, arty-
kuły i  materiały dźwiękochłonne, artykuły i  materiały elektroizo-
lacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły 
i  materiały ogniotrwałe i  zabezpieczające przed ogniem, artykuły 
i materiały termoizolacyjne, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie 
do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszyst-
kie niemetalowe, Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą 
i wilgocią, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały fil-
trujące, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drewno 
i  sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i  minerały, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Rury sztywne i zawory do nich, nieme-
talowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z  takich materiałów, jak 
kamień, beton i marmur, Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Drabiny i ruchome schody, nie-
metalowe, Kosze niemetalowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, 
lustra (srebrzone szkło), Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble ogrodowe i  akcesoria do  mebli ogrodowych, Moco-
wania, konektory i  uchwyty do  kabli, niemetalowe, Mocowania, 
konektory i  uchwyty do  rur, niemetalowe, niemetalowe elementy 
złączne, Osprzęt do  drzwi, bram i  okien, niemetalowy, Pojemniki, 
spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Ramy, skrzynie kratowe 
i  palety, niemetalowe, skrzynki na  listy niemetalowe, statuetki, fi-
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i  dekoracje wykonane z  takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw sztucznych, zawarte 
w  tej klasie, Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon i  zasłony 
do  wnętrz, Zamki i  klucze, niemetalowe, Zamknięcia do  pojemni-
ków niemetalowe, Zawory, niemetalowe, aparatura do  aromaty-
zowania powietrza, Kosze na śmieci, Przybory do użytku domowe-
go do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania szczotek, 
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty i szkła, 
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szkło nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Donice na rośliny, 
Dysze do  węży, Konewki, Kosze na  rośliny, Misy na  rośliny, Osłony 
niepapierowe na  doniczki, Podpórki, uchwyty do  kwiatów i  roślin 
[układanie kwiatów], Podstawki do doniczek, Pojemniki do przesa-
dzania roślin, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Pojem-
niki na kwiaty, Rękawice ogrodnicze, sitka do konewek, spryskiwa-
cze, stojaki na kwiaty, strzykawki do roślin, szczotki do trawników, 
Tace do wysiewu nasion, Terraria domowe [uprawa roślin], Uchwyty 
na doniczki na kwiaty, Wazony, Zraszacze, Markizy, hamaki, Plande-
ki, namioty, Daszki niemetalowe, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna 
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Pokrowce i narzuty na me-
ble, Tekstylne artykuły kąpielowe, Zasłony, Materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Dywany, chod-
niki i maty, Pokrycia ścian i sufitów, artykuły i sprzęt sportowy, gry, 
zabawki i  akcesoria do  zabawy, Wyposażenie placów zabaw i  we-
sołych miasteczek, akcesoria do  pływania, Instalacje i  konstrukcje 
do  zabawy, Place zabaw i  domki do  zabawy, w  tym w  formie mo-
dułów, Urządzenia na place zabaw, Wyposażenie do zabawy na ze-
wnątrz, Urządzenia do zabaw na zewnątrz, Części, elementy wypo-
sażenia i akcesoria do instalacji i konstrukcji do zabaw, Rusztowania 
i  sieci do  wspinaczki, Trampoliny, huśtawki, Piaskownice, Drabinki 
do wspinania się, Konstrukcje wspinaczkowe, Karuzele, Zjeżdżalnie, 
Urządzenia do  zabawy na  sprężynach, Bujaki, Równoważnie, Tory 
przeszkód, Drążki, Konie na biegunach, Pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], sprzęty do  zabaw w  postaci: deskorolek, samochodów 
zabawkowych z  pedałami, rowerków trzykołowych (zabawki), ro-
werków biegowych (zabawki), naczep (części zabawek), Dmuchane 
baseny kąpielowe, Baseny do zabawy, Brodziki, nadmuchiwane ak-
cesoria unoszące się na wodzie, Zabawki edukacyjne dla niemowląt, 
Maty dla niemowląt, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawki], ar-
tykuły sportowe i gimnastyczne, Darń naturalna, Drzewa i produkty 
leśne, Kwiaty, nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Rośliny .

(111) 350204 (220) 2021 07 30 (210) 532266
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 06
(732) ClIMaTeO .eU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kokotów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) storee
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży stacjonarnej, wysyłkowej i  internetowej następujących towa-
rów: podłoża hodowlane, nawozy i  środki chemiczne do  użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Drabiny i rusztowania, z me-
talu, Drobne wyroby metalowe, Kable, druty i  łańcuchy, z  metalu, 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pako-
wania, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Rury, rurki i przewo-
dy giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, skarbce 
i sejfy, z metalu, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Ma-
szyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, Pompy, kompresory i dmuchawy, 
Obrabiarki, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, 
narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, sztućce 
i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, alarmy i urządzenia ostrzegaw-
cze, aparatura i  urządzenia do  sterowania przepływu energii elek-
trycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbu-
dowanego w  urządzenia, Urządzenia audio i  odbiorniki radiowe, 
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do monitoro-
wania, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami 
i  innymi urządzeniami inteligentnymi, akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Dekoracyjne fontanny, 
systemy do nawadniania i  irygacji, Filtry do użytku przemysłowego 
i  domowego, Instalacje do  oczyszczania, odsalania i  uzdatniania 
wody, Instalacje i  urządzenia do  suszenia, Instalacje i  urządzenia 
do  chłodzenia i  zamrażania, Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Instalacje i  urzą-
dzenia do  uzdatniania powietrza, Instalacje i  urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Kominki, łaźnie pa-
rowe, sauny i wyposażenie sPa, Oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Piekarniki i piece przemysłowe 
(nie  do  żywności i  napojów), Przewody i  urządzenia do  transportu 
gazów spalinowych, systemy hVaC (ogrzewanie, wentylacja i  kli-
matyzacja), sprzęt do  gotowania, podgrzewania, chłodzenia i  kon-
serwowania, do  żywności i  napojów, Urządzenia do  oczyszczania 
gazu, Urządzenia do  ogrzewania i  suszenia do  użytku osobistego, 
Urządzenia do  opalania się, artykuły i  materiały dźwiękochłonne, 
artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczają-
ce przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, giętkie rury, 
rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie 
do  rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Materiały i  artykuły za-
bezpieczające przed wodą i wilgocią, Membrany i półprzetworzone 
syntetyczne materiały filtrujące, niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i  osłony okienne, Drewno i  sztuczne drewno, Kamień, skała, glina 
i minerały, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemeta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Rury sztywne 
i  zawory do  nich, niemetalowe, statuetki i  dzieła sztuki wykonane 
z  takich materiałów, jak kamień, beton i  marmur, Beczki i  beczułki, 
niemetalowe, Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, Dra-
biny i ruchome schody, niemetalowe, Kosze niemetalowe, łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Meble ogrodowe i akcesoria do mebli 
ogrodowych, Mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalo-
we, Mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, niemeta-
lowe elementy złączne, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowy, 
Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Ramy, skrzynie 
kratowe i  palety, niemetalowe, skrzynki na  listy niemetalowe, sta-
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i  dekoracje wykonane z  takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony 
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do  wnętrz, Zamki i  klucze, niemetalowe, Zamknięcia do  pojemni-
ków niemetalowe, Zawory, niemetalowe, aparatura do  aromatyzo-
wania powietrza, Kosze na  śmieci, Przybory do  użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, szklan-
ki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria barowe, statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty i szkła, Zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, Donice na rośliny, Dysze 
do węży, Konewki, Kosze na rośliny, Misy na rośliny, Osłony niepapie-
rowe na doniczki, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie 
kwiatów), Podstawki do doniczek, Pojemniki do przesadzania roślin, 
Pojemniki na  kompost do  użytku domowego, Pojemniki na  kwia-
ty, Rękawice ogrodnicze, sitka do  konewek, spryskiwacze, stojaki 
na kwiaty, strzykawki do roślin, szczotki do trawników, Tace do wy-
siewu nasion, Terraria domowe [uprawa roślin], Uchwyty na doniczki 
na  kwiaty, Wazony, Zraszacze, Markizy, hamaki, Plandeki, namioty, 
Daszki niemetalowe, Bielizna pościelowa i  koce, Bielizna stołowa 
i  kuchenne artykuły tekstylne, Pokrowce i  narzuty na  meble, Tek-
stylne artykuły kąpielowe, Zasłony, Materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Dywany, chodniki i maty, 
Pokrycia ścian i sufitów, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miaste-
czek, akcesoria do pływania, Instalacje i konstrukcje do zabawy, Pla-
ce zabaw i domki do zabawy, w tym w formie modułów, Urządzenia 
na  place zabaw, Wyposażenie do  zabawy na  zewnątrz, Urządzenia 
do  zabaw na  zewnątrz, Części, elementy wyposażenia i  akcesoria 
do instalacji i konstrukcji do zabaw, Rusztowania i sieci do wspinacz-
ki, Trampoliny, huśtawki, Piaskownice, Drabinki do  wspinania się, 
Konstrukcje wspinaczkowe, Karuzele, Zjeżdżalnie, Urządzenia do za-
bawy na sprężynach, Bujaki, Równoważnie, Tory przeszkód, Drążki, 
Konie na biegunach, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], sprzęty 
do zabaw w postaci: deskorolek, samochodów zabawkowych z pe-
dałami, rowerków trzykołowych (zabawki), rowerków biegowych 
(zabawki), naczep (części zabawek), Dmuchane baseny kąpielowe, 
Baseny do zabawy, Brodziki, nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na wodzie, Zabawki edukacyjne dla niemowląt, Maty dla niemowląt, 
Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawki], artykuły sportowe i gim-
nastyczne, Darń naturalna, Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, Płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, Rośliny .

(111) 350205 (220) 2021 07 30 (210) 532280
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) gIangI s .R .l ., Chiesanuova (sM)
(540) (znak słowny)
(540) ValenTInI by gInO ValenTInI
(510), (511) 18 Walizy na  kółkach, walizki, Torby podręczne, Torby 
podróżne, Kosmetyczki podręczne, Kuferki Kosmetyczne bez zawar-
tości, Kosmetyczki bez zawartości, Kufry podróżne, Torby kubełko-
we, Torby na Ramię, Torby do przewieszania na skos, Torby i walizki 
lotnicze, Torby na siłownię, Torby plażowe, Torby sportowe, Torebki 
męskie, nerki, Portfele, Portfeliki kieszonkowe, Portmonetki, Toreb-
ki, Kopertówki, Torby (worki) marynarskie, Teczki, aktówki, nesesery, 
Teczki na dokumenty, skórzane etui na Dokumenty, Walizki podróż-
ne, etui na karty kredytowe, skórzane etui na karty kredytowe, etui 
na  Wizytówki, etui na  banknoty, Pokrowce na  ubrania, Podróżne 
pokrowce (torby) na  odzież, Torby Podróżne na  kółkach, Podróżne 
zestawy bagażowe, Plecaki podręczne, Plecaki wyprawowe, Torby 
i etui na parasole, Parasole, etui na klucze, skórzane etui na klucze, To-
rebki na klucze, 25 swetry, Kardigany, Kamizelki, garnitury, spodnie, 
Krótkie spodenki, szorty, Odzież z dżerseju, Kurtki i Płaszcze przeciw-
deszczowe, Płaszcze, skafandry z kapturem, Bluzy, Odzież narciarska, 
Pelisy, Bluzki, spódnice, sukienki, Kurtki, Wiatrówki, Bokserki, slipy, 
Podkoszulki [bielizna], T-shirty, Koszule, Kostiumy kąpielowe, stroje 
gimnastyczne, Bielizna, Biustonosze, halki [bielizna], Topy, Pończo-
chy, Rajstopy, Koszule nocne, szlafroki, Piżamy, Kapcie, Rękawiczki 
[odzież], szale, szaliki, Krawaty, Fulary [artykuły odzieżowe], szelki, 
Obuwie, Buty z cholewkami, Kamasze, trzewiki, Buty sportowe, san-
dały, Cholewki, podeszwy i obcasy [części obuwia], Kapelusze, Bere-
ty, Czapki, Paski [odzież] .

(111) 350206 (220) 2021 07 30 (210) 532281
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27

(732) eKO CyKl ORganIZaCJa ODZysKU OPaKOWaŃ  
sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOheMa hOUse
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w  zakresie 
kwestii i  inicjatyw środowiskowych, Reklama i  usługi reklamowe, 
41 Świadczenie usług edukacyjnych związanych z  ekologią, Orga-
nizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi 
edukacyjne związane z ochroną środowiska, Wystawianie spektakli 
na  żywo, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi w  za-
kresie komponowania muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Reżyseria filmowa, inna 
niż reżyseria filmów reklamowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, Usługi rozrywkowe, 
45 Udzielanie licencji osobom trzecim na  korzystanie z  praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich, Opieka nad dziećmi pod nie-
obecność rodziców .

(111) 350207 (220) 2021 08 02 (210) 532313
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga FanTaZJa
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso konserwowane, 
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze jadalne, 
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na  bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny, 35 Bada-
nia opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w  działalności 
gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i  zakup towarów w  hur-
towni, sklepach, przez Internet z  dietetyczną żywnością do  celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do  celów leczniczych lub far-
maceutycznych, pokarm dla niemowląt, towarami branży mięsnej: 
bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konser-
wy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konser-
wowe, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na  bazie mięsa zawarte w  tej klasie, raki nieżywe, smalec, 
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sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty go-
towe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby go-
towe na bazie drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne 
i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa 
lub wędlin, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 350208 (220) 2021 08 02 (210) 532314
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga TyROlsKa
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, 
galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso konserwowane, 
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na  bazie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze jadalne, 
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na  bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 
Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i  zakup towarów w  hur-
towni, sklepach, przez Internet z  dietetyczną żywnością do  celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do  celów leczniczych lub far-
maceutycznych, pokarm dla niemowląt, towarami branży mięsnej: 
bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konser-
wy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konser-
wowe, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy 
mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe 
na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe 
na bazie drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, 
produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wę-
dlin, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 350209 (220) 2021 08 02 (210) 532315
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) anDRe aBRasIVe aRTICles sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anDRe abrasive articles
(540) 

(591) biały
(531) 26 .02 .19, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .06
(510), (511) 3 Papier ścierny, Materiały ścierne, elastyczne materiały 
ścierne, Papier jako materiał ścierny, Węgliki metali [materiały ścier-
ne], Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], 7 Tarcze (szlifierskie) 
[części do  maszyn], Tarcze szlifierskie do  użytku z  maszynami, Tnące 
narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia tnące do centrów obrób-
czych, Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Polikrysta-
liczne diamentowe narzędzia tnące do  cięcia przedmiotów obrabia-
nych (maszyn), narzędzia tnące z  napędem elektrycznym, narzędzia 
do cięcia metalu [maszyny], narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], 
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, Materiały ścier-
ne [narzędzia do maszyn), narzędzia ścierne do użytku z maszynami, 
Tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, narzędzia ścier-
ne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], Tarcze z materiału ścierne-
go (części do maszyn), Obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy 

[części maszyn], Ściernice [maszyny], Ściernice o napędzie mechanicz-
nym, Ściernice tnące na mokro [maszyny], Osełki do ostrzenia [części 
do  maszyn], Końcówki ceramiczne (narzędzia do  maszyn), narzędzia 
ceramiczne do maszyn, Przecinaki zasilane prądem, Precyzyjne prze-
cinaki [maszyny], Przecinaki do maszyn, Precyzyjne przecinaki [części 
maszyn), Przecinaki do  szkła napędzane elektrycznie, Tarcze (szlifier-
skie) [części do maszyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, 8 
narzędzia szlifierskie obsługiwane ręcznie, Kamienne narzędzia ścierne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie), Kamienie ścierne [narzędzia obsługi-
wane ręcznie), tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze 
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Koła tnące [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], narzędzia do wycinania matryc [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], narzędzia do  wykańczania krawędzi (ręcznie obsługiwane], 
Ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze do polero-
wania [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręcznie obsługiwane narzędzia 
i przyrządy do ostrzenia, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, 
Tarcze szlifierskie do  noży i  ostrzy, Tarcze szlifierskie do  użytku wraz 
z  narzędziami ręcznymi, narzędzia ręczne, Ściernice [narzędzia ręcz-
ne], narzędzia ścierne (ręczne), Pilniki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne 
(narzędzia ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Ściernice [czę-
ści do narzędzi ręcznych], Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, 
Przecinaki [narzędzia ręczne] .

(111) 350210 (220) 2021 08 02 (210) 532316
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) anDRe aBRasIVe aRTICles sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anDRe abrasive articles
(540) 

(591) biały
(531) 26 .02 .07, 26 .02 .19, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .06
(510), (511) 3 Papier ścierny, Materiały ścierne, elastyczne materiały 
ścierne, Materiały ścierne (papier jako-), Węgliki metali [materiały ścier-
ne], Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], 7 Tarcze (szlifierskie) 
[części do  maszyn], Tarcze szlifierskie do  użytku z  maszynami, Tnące 
narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia tnące do centrów obrób-
czych, Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Polikrysta-
liczne diamentowe narzędzia tnące do  cięcia przedmiotów obrabia-
nych (maszyn), narzędzia tnące z  napędem elektrycznym, narzędzia 
do cięcia metalu [maszyny], narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], 
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, Materiały ścier-
ne [narzędzia do maszyn), narzędzia ścierne do użytku z maszynami, 
Tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, narzędzia ścier-
ne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], Tarcze z materiału ścierne-
go (części do maszyn), Obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy 
[części maszyn], Ściernice [maszyny], Ściernice o napędzie mechanicz-
nym, Ściernice tnące na mokro [maszyny], Osełki do ostrzenia [części 
do  maszyn], Końcówki ceramiczne (narzędzia do  maszyn), narzędzia 
ceramiczne do maszyn, Przecinaki zasilane prądem, Precyzyjne prze-
cinaki [maszyny], Przecinaki do maszyn, Precyzyjne przecinaki [części 
maszyn), Przecinaki do  szkła napędzane elektrycznie, Tarcze (szlifier-
skie) [części do maszyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, 8 
narzędzia szlifierskie obsługiwane ręcznie, Kamienne narzędzia ścier-
ne [narzędzia obsługiwane ręcznie), Kamienie ścierne [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie), tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze 
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Koła tnące [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], narzędzia do wycinania matryc [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], narzędzia do  wykańczania krawędzi (ręcznie obsługiwane], 
Ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze do polero-



54 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 16/2022

wania [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręcznie obsługiwane narzędzia 
i przyrządy do ostrzenia, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, 
Tarcze szlifierskie do  noży i  ostrzy, Tarcze szlifierskie do  użytku wraz 
z narzędziami ręcznymi, narzędzia ręczne, Ściernice [narzędzia ręczne], 
narzędzia ścierne (ręczne), Pilniki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (na-
rzędzia ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Ściernice [części 
do narzędzi ręcznych], Ostrzenie (osełki do-), Osełki do ostrzenia, Osełki 
do ostrzenia kos, Przecinaki [narzędzia ręczne] .

(111) 350211 (220) 2020 01 28 (210) 509524
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) FUnDaCJa lIBeRTÉ!, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-W Igrzyska Wolności
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 41 organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, or-
ganizowanie i  prowadzenie kongresów, organizowanie koncertów, 
organizowanie spotkań i konferencji .

(111) 350212 (220) 2021 08 02 (210) 532318
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) KRasOŃ agaTa, KRasOŃ MaRTa, KRasOŃ-BÓJKO eWa 
sPÓłKa CyWIlna, Janówek Drugi (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaFle lIZaĆ
(540) 

(531) 02 .09 .08, 26 .02 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 30 lody mleczne, lody wielosmakowe, lody spożywcze, 
lody włoskie, lody owocowe, lody zawierające czekoladę, lody 
na patyku, lody w proszku, sorbety [wodne lody], 43 lodziarnie .

(111) 350213 (220) 2021 08 02 (210) 532319
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) eFM shOW sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFM shOW
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Czapki (nakrycia głowy), 38 Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 

Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 41 Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizacja gal sportów walki, Pro-
dukcja widowisk sportowych, Usługi klubów zdrowia, Prowadzenie 
treningów MMa (mieszane sztuki walki), Prowadzenie zespołu za-
wodników MMa (mieszane sztuki walki), Rozwijanie i propagowanie 
dyscypliny MMa (mieszane sztuki walki), Tworzenie programów roz-
rywkowych, Poprawa kondycji fizycznej .

(111) 350214 (220) 2021 08 03 (210) 532321
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) na rynku jest wiele magnezów i jest Chela-Mag B6
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i  mineralne, Mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suple-
mentów diety, produktów dietetycznych, żywności, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Marketing bezpo-
średni, Organizowanie programów lojalnościowych do  celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 350215 (220) 2021 08 03 (210) 532322
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) na rynku jest wiele witamin D i jest gold-Vit D
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i  mineralne, Mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suple-
mentów diety, produktów dietetycznych, żywności, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Marketing bezpo-
średni, Organizowanie programów lojalnościowych do  celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 350216 (220) 2021 08 03 (210) 532323
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) na rynku jest wiele kwasów omega 3 i jest gold Omega
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i  mineralne, Mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
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medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suple-
mentów diety, produktów dietetycznych, żywności, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Marketing bezpo-
średni, Organizowanie programów lojalnościowych do  celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 350217 (220) 2021 08 03 (210) 532324
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Jest wiele witamin C i jest gold-Vit C
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i  mineralne, Mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suple-
mentów diety, produktów dietetycznych, żywności, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Marketing bezpo-
średni, Organizowanie programów lojalnościowych do  celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 350218 (220) 2021 08 02 (210) 532334
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) glaZIK słaWOMIR, glaZIK MagDalena aZaRDI  
sPÓłKa CyWIlna, Mroczeń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aZaRDI
(540) 

(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 20 łóżka, Materace, Meble .

(111) 350219 (220) 2021 08 03 (210) 532337
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) na rynku jest wiele witamin C i jest gold-Vit C
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i  mineralne, Mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, Mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne dodatki do  żywności, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suple-

mentów diety, produktów dietetycznych, żywności, Prezentowanie 
towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Marketing bezpo-
średni, Organizowanie programów lojalnościowych do  celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 350220 (220) 2021 08 03 (210) 532356
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) sun Pharmaceutical Industries limited, Vadodara (In)
(540) (znak słowny)
(540) TICaRan
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do zapobiegania 
udarowi mózgu, zawałowi serca i innym incydentom mogącym wy-
stąpić u osób z ostrym zespołem wieńcowym .

(111) 350221 (220) 2021 08 03 (210) 532357
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BIałaChOWsKa agnIesZKa WInnICa POD JaBłOnIĄ 
gOsPODaRsTWO saDOWnICZe, Wierzchucice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winnica POD JaBłOnIĄ
(540) 

(591) biały, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .01 .05, 06 .19 .01, 26 .01 .13, 05 .01 .16
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 350222 (220) 2021 08 03 (210) 532360
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) aCTI gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tychy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acti
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01 .15 .24, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do  oczyszczania wody w  base-
nach sPa (z  możliwością pływania), 11 Wanny z  hydromasażem, 
Dopasowane pokrywy na wanny z hydromasażem, sPa [baseny pod-
grzewane], sauny, Wanny sPa, 19 Pływackie baseny [konstrukcje nie-
metalowe], 20 Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble 
ogrodowe [patio], 24 narzuty ochronne na meble ogrodowe .
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(111) 350223 (220) 2021 08 03 (210) 532372
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) alaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alaB sysTeM
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Programy ste-
rujące komputerowe, nagrane, 39 Dostawa towarów, 42 Kalibrowa-
nie [pomiary] .

(111) 350224 (220) 2021 08 03 (210) 532374
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) KaO KaBUshIKI KaIsha (also trading as Kao Corporation), 
Tokio (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomimesis Veil Fixer eX
(540) 

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Perfumy, serum pielęgnacyjne, Pod-
kłady .

(111) 350225 (220) 2021 08 03 (210) 532375
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) KaO KaBUshIKI KaIsha (also trading as Kao Corporation), 
Tokio (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomimesis Veil Potion eX
(540) 

(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Perfumy, serum pielęgnacyjne, Pod-
kłady .

(111) 350226 (220) 2021 08 04 (210) 532378
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) OChał elŻBIeTa KWaTeRa MyDła, Ropczyce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kwatera Mydła
(540) 

(591) różowy
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 29 .01 .01
(510), (511) 3 Mydła, Mydła karbolowe, Mydła perfumowane, Per-
fumowane mydła, Mydła nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła 

granulowane, Przeciwpotowe mydła, Mydła toaletowe, Roztwory 
mydła, nielecznicze mydła toaletowe, Mydła w płynie, Mydła do rąk, 
Mydła w kremie, Mydła do prania, Mydła i żele, Mydła w kostce, Mydła 
do twarzy, Produkty z mydła, Mydła w żelu, Mydła robione ręcznie, 
Mydła do  użytku osobistego, Mydła do  użytku domowego, Mydła 
w postaci żelu, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła do pielęgnacji 
ciała, Mydła w kremie do mycia, Mydła do ożywiania koloru tkanin, 
Mydła w płynie do kąpieli, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła z gąb-
ką roślinną [luffą], Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych 
ze skóry, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Mydła w pły-
nie do rąk i twarzy, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowe-
go, Olejek jaśminowy, Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, Olejki nie-
lecznicze, Olejek golteriowy, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, 
Olejki pimentowe, Olejki oczyszczające, Olejek bergamotowy, Olejek 
sosnowy, Olejek różany, Olejki toaletowe, Olejki mineralne [kosmety-
ki], Olejki do opalania, Perfumeryjny olejek miętowy, Olejek do wło-
sów, Olejki do włosów, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejek do kąpieli, 
Olejki eteryczne cytrynowe, Zmieszane olejki eteryczne, Terpeny 
[olejki eteryczne], Olej lawendowy, Olejki do  ciała, Olejki do  masa-
żu, Olejek ułatwiający czesanie, aromaty [olejki eteryczne], emul-
gowane olejki eteryczne, Olejek miętowy surowy, Roślinne olejki 
eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, 
aromatyczne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromaty 
[olejki aromatyczne], Olejki do brody, Olejki do twarzy, Kocanka [olej-
ki eteryczne], nielecznicze olejki do rąk, Olejek z drzewa herbaciane-
go, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do  ciała [kosmetyki], Olejki do  kąpieli nielecznicze, esencja 
mięty [olejek eteryczny], Olejek do układania włosów, Olejki do opa-
lania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Olejki kosmetyczne 
do naskórka, Olejki eteryczne z cytryny, Olejki do celów perfumeryj-
nych, esencje i olejki eteryczne, Olejki do masażu twarzy, nieleczni-
cze olejki pod prysznic, Produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, 
Olejki do  masażu ciała, Olejki naturalne do  perfum, aromatyczne 
olejki do kąpieli, Kosmetyki w formie olejków, Olej rycynowy do ce-
lów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki do perfum i zapachów, aromaty do napojów [olejki 
eteryczne], naturalne olejki do celów oczyszczających, Olejek do skó-
rek wokół paznokci, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki 
eteryczne do  użytku osobistego, Olejki eteryczne o  zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejki kąpie-
lowe do pielęgnacji włosów, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki do ciała i twarzy, 
Olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, Olejki eteryczne do pielęgna-
cji skóry, Olejki destylowane do  pielęgnacji urody, Olejki perfumo-
wane do  pielęgnacji skóry, Olejki rozmarynowe do  użytku kosme-
tycznego, Olejki eukaliptusowe do  użytku kosmetycznego, Olejki 
cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki eteryczne do stoso-
wania w  aromaterapii, Olejki do  kąpieli do  celów kosmetycznych, 
Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki 
eteryczne jako zapachy do prania, Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki ete-
ryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Krem bazowy, Krem 
przeciwzmarszczkowy, Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze, Kremy 
ochronne, Kremy samoopalające, Kremy oczyszczające, Kremy per-
fumowane, Kremy złuszczające, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy 
kosmetyczne, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy nawilżające, Róż 
kremowy, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów, Krem 
do rąk, Kremy do twarzy, Kremy do aromaterapii, Kremy ujędrniają-
ce skórę, Kremy do ciała, Kremy do golenia, Kremy po goleniu, Kre-
my na dzień, nielecznicze kremy oczyszczające, Kremy do depilacji, 
Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy do włosów, Kremy tonizujące 
[kosmetyki], Kremy do  rąk, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy 
do opalania, Kremy do demakijażu, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy 
pod prysznic, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy do paznokci, 
Kremy na noc, Kremy ujędrniające ciało, Kosmetyki naturalne, natu-
ralne środki perfumeryjne, Balsamy do brody, Balsam do brody, Pre-
paraty do pielęgnacji brody, aromaty do ciast jako olejki eteryczne, 
aromaty do ciastek [olejki eteryczne], 35 Usługi reklamowe w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
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dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z  produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Badania 
marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryj-
nych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
nie produktów pielęgnacyjnych .

(111) 350227 (220) 2021 08 04 (210) 532406
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 27
(732) BORyCZKO anna, BORyCZKO PaWeł JPD  
sPÓłKa CyWIlna, Dąbrowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) economico
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Obuwie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
obuwia .

(111) 350228 (220) 2021 08 05 (210) 532411
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) nORlanDIa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) norlandia PRZeDsZKOla
(540) 

(591) zielony, brązowy, czarny
(531) 05 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi w  zakresie oświaty, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób .

(111) 350229 (220) 2021 08 05 (210) 532493
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) hOUse MeDIa COMPany sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Fuks 2
(510), (511) 16 Fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, Materiały drukowane, Obrazy, Rysunki, Książki, gazety, Cza-
sopisma, w tym w szczególności czasopisma branżowe, czasopisma 
muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma z plakatami, 
drukowane czasopisma poświęcone filmom, fanziny [czasopisma dla 
fanów], Plakaty, albumy, Kalendarze, Dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, Drukowane wzory na odzież, Karty bożonarodzenio-
we, Kartki z  życzeniami, notesy, Zeszyty, Drukowane zaproszenia, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 28 gry, Zabawki i przedmioty 

do  zabawy, Figurki do  zabawy, artykuły gimnastyczne i  sportowe, 
Ozdoby choinkowe, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych i  fabularnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji 
z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i  usług 
edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych w  systemie on-Iine, 
w  systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o  roz-
rywce, edukacji, programach radiowych i  telewizyjnych, imprezach 
sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, orga-
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organiza-
cji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for-
mie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi ob-
sługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
dystrybucja filmów .

(111) 350230 (220) 2021 08 05 (210) 532495
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) hOUse MeDIa COMPany sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Fuks 2 Reaktywacja
(510), (511) 16 Fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, Materiały drukowane, Obrazy, Rysunki, Książki, gazety, Cza-
sopisma, w  tym w  szczególności czasopisma branżowe, czasopisma 
muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma z plakatami, 
drukowane czasopisma poświęcone filmom, fanziny [czasopisma dla 
fanów], Plakaty, albumy, Kalendarze, Dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, Drukowane wzory na odzież, Karty bożonarodzeniowe, 
Kartki z  życzeniami, notesy, Zeszyty, Drukowane zaproszenia, Mate-
riały szkoleniowe i dydaktyczne, 28 gry, Zabawki i przedmioty do za-
bawy, Figurki do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby 
choinkowe, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, orga-
nizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług eduka-
cyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji inte-
raktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron 
www poprzez Internet, organizacji i  produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w  formie elektronicznej, udostępnianie ich  w  sieci 
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji te-
lewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów .

(111) 350231 (220) 2021 08 06 (210) 532497
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BałDyga DĘBOWa
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczni-
czych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrup-
ki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, galarety 
mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Kro-
kiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, smalec, szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby go-
towe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opi-
nii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, ekspertyzy w  działalności gospodarczej, 
sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w  celach handlowych 
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lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana 
dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy 
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwia-
jące odbiorcom dogodny wybór i  zakup towarów w  hurtowni, skle-
pach, przez internet z: dietetyczną żywnością do  celów leczniczych, 
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki 
na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, ekstrakty mięsne, Flaki, galarety mię-
sne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety 
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solo-
ne, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie 
mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin 
zawarte w  tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na  bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby 
z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Pro-
dukty mięsopodobne, Produkty gotowe na  bazie mięsa lub wędlin, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 350232 (220) 2021 08 09 (210) 532544
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) VICTORIa DOM sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICTORIa DOM dobrze zaplanowane
(540) 

(591) biały, czerwony, grafitowy, żółty
(531) 01 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, 36 Zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni użyt-
kowej, 37 Budownictwo, naprawy budynków, konserwacje i napra-
wy budynków, Usługi instalacyjne w  zakresie rusztowań budowla-
nych, platform roboczych i budowlanych .

(111) 350233 (220) 2021 08 09 (210) 532552
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) PIsaRsKa-KlInKOsZ PaTRyCJa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DelPhIa
(540) 

(591) czarny, granatowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .09, 26 .11 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .08
(510), (511) 39 spedycja towarów, ładunków drogą lądową, morską 
i powietrzną, Transport towarów, przewożenie i dostarczanie towa-
rów, Usługi frachtowe, przewóz ładunków .

(111) 350234 (220) 2021 05 21 (210) 529181
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) InTegRa DIagnOsTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) samsiezbadaj pl
(540) 

(591) zielony, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .13 .25

(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne odczynniki 
testowe [medyczne], Chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku 
medycznego, Bibułki przetworzone chemicznie stosowane do  wy-
krywania krwi utajonej w kale, Odczynniki i testy do diagnostyki me-
dycznej do  badania płynów ciała, 9 Cyfrowe wagi łazienkowe, Wagi 
analizujące masę ciała, Wagi do celów medycznych, Wagi elektryczne, 
10 glukometry, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glu-
kometry], Urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukome-
try), elektrokardiografy, Przyrządy elektrokardiograficzne, Rejestratory 
elektrokardiograficzne, Urządzenia elektrokardiograficzne, Urządze-
nia do monitorowania elektrokardiograficznego, elektrody do badań 
do użytku medycznego, Ciśnieniomierze, elektroniczne ciśnieniomie-
rze nadgarstkowe, Ciśnieniomierze do użytku medycznego, Pulsoksy-
metry, Termometry do celów medycznych, Termometry do pomiaru 
gorączki, Termometry cyfrowe do  celów medycznych, Termometry 
do ucha, Termometry na podczerwień do celów medycznych, Termo-
metry elektroniczne do użytku medycznego, Termometry do użytku 
medycznego, lancety do pobierania próbek krwi, lancety jednorazo-
we do nakłuwania palców, Medyczne urządzenia analityczne do celów 
medycznych, Urządzenia i instrumenty medyczne, 44 Testy ciążowe .

(111) 350235 (220) 2021 07 05 (210) 531105
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 06
(732) MOKaTe sPÓłKa aKCyJna, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VergastFix
(510), (511) 5 herbata lecznicza z ziół, Zioła lecznicze, Parafarmaceu-
tyki, 30 Kawa, herbata .

(111) 350236 (220) 2021 07 19 (210) 531665
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) BIelenDa KOsMeTyKI naTURalne  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya laVenDeR essenCe
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy .

(111) 350237 (220) 2021 07 20 (210) 531774
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) haRPIKs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haRPIKs
(540) 

(591) ciemnożółty, czarny, biały
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i  inne nieprze-
tworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i  organiczne do  użyt-
ku w  produkcji żywności i  napojów, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Tworzywa sztuczne w  postaci surowej, Tworzywa sztuczne w  po-
staci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Ży-
wice sztuczne i  syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, sole do celów przemysłowych, skrobia przezna-
czona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Preparaty i materia-
ły chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania .

(111) 350238 (220) 2021 08 16 (210) 532730
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) CURaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lubartów (Pl)
(540) (znak graficzny)
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(540) 
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 24 .13 .01, 24 .13 .22, 26 .11 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki internetowej, 
Usługi sprzedaży w  aptece albo na  podstawie zamówień przez In-
ternet, telefon, pocztę, innych środków komunikacji, takich towarów 
jak: leki i inne produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, mate-
riały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki 
ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodno-
ściowe, aparaty do  pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt 
medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, wi-
taminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki 
toaletowe, produkty do higieny osobistej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej towarów: leki i inne produkty farmaceutyczne, produkty medycz-
ne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, 
środki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe 
i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, 
sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napo-
je, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, 
środki toaletowe, produkty do  higieny osobistej, Usługi sprzedaży 
hurtowej towarów: leki i  inne produkty farmaceutyczne, produkty 
medyczne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i  na-
pary ziołowe, środki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, 
testy ciążowe i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt 
diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pie-
lęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do  higieny osobistej, 
Usługi handlu detalicznego związane z  produktami dla zdrowia, 
urody i  farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Usługi z zakresu realizacji zamówień internetowych, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, Badania marketingowe, Reklama, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Rekla-
ma typu „płać za  kliknięcie”, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Poka-
zy towarów, Usługi marketingowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie 
i  nadzorowanie programów lojalnościowych i  motywacyjnych, Do-
starczanie informacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakre-
su zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznych, Informacja o  powyższych usługach, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz far-
macji, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawania lekarstw, 
Usługi w  zakresie wykonywania leków recepturowych, Porady ap-
tekarskie, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i me-
dycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceu-
tycznej i  branży medycznej, Usługi doradcze w  zakresie używania 
i  stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi w  zakresie 
opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w  zakresie farmakologii, 
Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczące produk-
tów farmaceutycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi 
informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich wy-
mienionych usług, Informacja o powyższych usługach .

(111) 350239 (220) 2021 08 02 (210) 532240
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) agROBaKal a .CURyłO, e .sZCZOTKa sPÓłKa JaWna, 
Pyskowice (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bakalove
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  świeżymi 
owocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świeżymi owoca-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami przetworzo-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami przetworzo-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami suszonymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami suszonymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami kandyzowanymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  owocami kandyzowanymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nasionami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nasionami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z orzechami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z orzechami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami z kakao, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami z kakao, Usługi importo-
wo-eksportowe, 39 Pakowanie żywności .

(111) 350240 (220) 2021 08 12 (210) 532600
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) WĄsIK łUKasZ seRWIs ROWeROWy na PIasTaCh, 
Kędzierzyn-Koźle (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na piastach serwis rowerowy
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 18 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja rowerów .

(111) 350241 (220) 2021 08 10 (210) 532532
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) CURaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lubartów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPTeKa curate
(540) 

(591) turkusowy, biały
(531) 24 .13 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki internetowej, 
Usługi sprzedaży w  aptece albo na  podstawie zamówień przez In-
ternet, telefon, pocztę, innych środków komunikacji, takich towarów 
jak: leki i inne produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, mate-
riały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki 
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ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodno-
ściowe, aparaty do  pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt 
medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, wi-
taminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki 
toaletowe, produkty do higieny osobistej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej towarów: leki i inne produkty farmaceutyczne, produkty medycz-
ne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, 
środki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe 
i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, 
sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napo-
je, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, 
środki toaletowe, produkty do  higieny osobistej, Usługi sprzedaży 
hurtowej towarów: leki i  inne produkty farmaceutyczne, produkty 
medyczne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i  na-
pary ziołowe, środki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, 
testy ciążowe i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt 
diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pie-
lęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do  higieny osobistej, 
Usługi handlu detalicznego związane z  produktami dla zdrowia, 
urody i  farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Usługi z zakresu realizacji zamówień internetowych, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, Badania marketingowe, Reklama, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Rekla-
ma typu „płać za  kliknięcie”, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Poka-
zy towarów, Usługi marketingowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie 
i  nadzorowanie programów lojalnościowych i  motywacyjnych, Do-
starczanie informacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakre-
su zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznych, Informacja o  powyższych usługach, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz far-
macji, Usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, 
Usługi w  zakresie wykonywania leków recepturowych, Porady ap-
tekarskie, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i me-
dycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceu-
tycznej i  branży medycznej, Usługi doradcze w  zakresie używania 
i  stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi w  zakresie 
opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w  zakresie farmakologii, 
Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczące produk-
tów farmaceutycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi 
informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich wy-
mienionych usług, Informacja o powyższych usługach .

(111) 350242 (220) 2021 08 12 (210) 532597
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) nTB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
głogów Małopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCO line sTyROPIan
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 07 .03 .11, 05 .03 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, Płyty izolacyjne, Materiały izola-
cyjne dla budownictwa, Materiały uszczelniające i  izolacyjne, Płyty 
z  polistyrenu do  celów izolacyjnych, Polistyren [półwykończony], 

Wełna żużlowa [izolator], Wełna mineralna [materiał izolacyjny], Weł-
na szklana do użytku jako materiał izolacyjny, Farby izolacyjne do fa-
sad, Filc izolacyjny, Materiały do  uszczelniania, Mieszanki uszczel-
niające, Materiały uszczelniające, lakier izolacyjny, Złącza rurowe 
(niemetalowe-), Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Uszczelnie-
nia z tworzyw sztucznych, Folie metalowe izolacyjne .

(111) 350243 (220) 2021 08 16 (210) 532728
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) CURaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lubartów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPTeKa Curate
(540) 

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 24 .13 .01, 24 .13 .22, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .13
(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki internetowej, 
Usługi sprzedaży w aptece albo na podstawie zamówień przez Inter-
net, telefon, pocztę, innych środków komunikacji, takich towarów jak: 
leki i  inne produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały 
opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochro-
ny przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i  płodnościowe, 
aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, 
sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, produkty 
dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty 
do higieny osobistej, Usługi sprzedaży detalicznej towarów: leki i inne 
produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrun-
kowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed 
ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i  płodnościowe, aparaty 
do  pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt 
do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, produkty dla 
zdrowia, produkty do  pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty 
do  higieny osobistej, Usługi sprzedaży hurtowej towarów: leki i  inne 
produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrun-
kowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed 
ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i  płodnościowe, aparaty 
do  pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt 
do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, produkty dla 
zdrowia, produkty do  pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty 
do higieny osobistej, Usługi handlu detalicznego związane z produk-
tami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży w apte-
kach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Zarządzanie w działal-
ności handlowej, Usługi z zakresu realizacji zamówień internetowych, 
handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze 
towarów i usług, Badania marketingowe, Reklama, Reklama zewnętrz-
na, Reklamy radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama w Internecie, Roz-
powszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Pokazy towa-
rów, Usługi marketingowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie i  nadzo-
rowanie programów lojalnościowych i  motywacyjnych, Dostarczanie 
informacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakresu zarządzania 
działalnością gospodarczą, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
Informacja o powyższych usługach, 44 Usługi medyczne, Usługi wete-
rynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, Usługi apteczne, Usługi 
przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi w zakresie wykonywania 
leków recepturowych, Porady aptekarskie, Usługi informacyjne dla sek-
tora farmaceutycznego i  medycznego, Usługi informacyjne przezna-
czone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi doradcze 
w zakresie używania i stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, 
Usługi w zakresie opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w zakresie 
farmakologii, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczą-
ce produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, 
Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich 
wymienionych usług, Informacja o powyższych usługach .
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(111) 350244 (220) 2021 08 21 (210) 532960
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) KOssOWsKI ROCh, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wawarzywniak
(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa, 39 Transport i dystrybucja 
owoców i warzyw .

(111) 350245 (220) 2021 06 21 (210) 530575
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 23
(732) PIÓRKOWsKa IZaBella sTReFa CIĘCIa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa cięcia
(540) 

(591) srebrny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków, 44 Usługi fryzjerskie i kosme-
tyczne .

(111) 350246 (220) 2021 08 12 (210) 532621
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27
(732) KOZIOł IWOna P . h . InTeR-hanDel, Bełk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IF ITalFORM
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące, Donice ogrodowe, Dzieła sztuki 
z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, garderoby, Fote-
le, Fotele wiszące, Fotele wiszące ogrodowe, Karnisze do  zasłon, 
Kanapy, Komody, Konsole, Krzesła, łóżka, Meble ogrodowe, Pawi-
lony ogrodowe, Poduszki dekoracyjne, Pojemniki do  pakowania 
z tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Ramki do obrazów, stołki, stoły, Toaletki .

(111) 350247 (220) 2017 10 20 (210) 478181
(151) 2022 01 10 (441) 2017 11 20
(732) PhOenIX seCURITy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, stary sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhOenIX seCURITy
(540) 

(591) ciemnoszary, czarny, biały, jasnoszary, żółty
(531) 01 .15 .24, 24 .01 .03, 24 .01 .13, 24 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 6 metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pako-
wania, pojemniki zabezpieczające z metalu, metalowe drzwi, bramy, 
okna i  osłony okienne, metalowe drzwi pancerne, skarbce i  sejfy, 
z metalu, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], kasetki na pie-
niądze [metalowe lub niemetalowe], metalowe pudełka do  prze-
chowywania, zamki metalowe, 9 odzież ochronna [kuloodporna], 
części i  wyposażenie do  niej, urządzenia do  nawigacji satelitarnej, 
radia samochodowe, urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż 
do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, urządzenia do ochro-
ny osobistej przed wypadkami, światła błyskowe, regulatory na-
pięcia do pojazdów, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
termostaty do pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, tarcze odblaskowe noszone na  ubraniu w  celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, urządzenia do pomiaru prędkości do pojaz-
dów, systemy nawigacyjne do  automatycznej lokalizacji pojazdów 
(aVl), elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania 
położenia, kontrolery do  pojazdów, telefony komórkowe, urządze-
nia do  nawigacji satelitarnej dla pojazdów, niezależny moduł elek-
troniczny do  zapobiegania i  informowania o  kradzieży pojazdów, 
wskaźniki ciśnienia w zaworach do pojazdów, komputery do pojaz-
dów, kamery wideo do pojazdów, komputery pokładowe do pojaz-
dów i oprogramowanie pokładowe do pojazdów, sygnalizacja świetl-
na ruchu drogowego, oprogramowanie pokładowe dla sprzętu oraz 
urządzeń antywłamaniowych i  bezpieczeństwa do  pojazdów oraz 
systemów alarmowych do  pojazdów lądowych, anteny do  pojaz-
dów, urządzenia do gaszenia ognia do pojazdów, ekrany projekcyjne 
do  pojazdów, elektroniczne tablice rozdzielcze do  pojazdów, elek-
troniczny centralny zamek do drzwi, 12 pojazdy opancerzone, sprzęt 
oraz urządzenia antywłamaniowe i  bezpieczeństwa do  pojazdów, 
systemy alarmowe do  pojazdów lądowych, elektryczne instalacje 
antywłamaniowe do pojazdów, 42 usługi projektowania systemów 
alarmowych, urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, urządzeń 
antywłamaniowych, detektorów gazu, kas pancernych, drzwi i zam-
ków pancernych, systemów kontroli dostępu i rejestrowania obecno-
ści, automatycznych systemów do bram,  .

(111) 350248 (220) 2019 10 21 (210) 505872
(151) 2021 06 30 (441) 2021 03 01
(732) ZaleWsKa MałgORZaTa CZUJe, Czernichów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CZUJe
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane: filmy wideo, 
audycje radiowe, programy telewizyjne, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, ta-
śmy magnetycznej – w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedial-
nych, odtwarzaczach CD, DVD, dyski optyczne, zapisane nośniki obrazu 
i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elek-
troniczne, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i  cyfrowej, elektryczna i  elektroniczna aparatura służąca 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzenia do odkodowywania sygnału zawierające zestaw do odbioru 
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyj-
nych i  dźwiękowych – rejestracja dźwięku i  obrazu na  wbudowanym 
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
[Personal Video Recorder – osobisty rejestrator obrazu], programy kom-
puterowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom tele-
wizji oglądanie i zakup towarów, za pośrednictwem cyfrowych kanałów 
telewizyjnych, programy do  prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, programy przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsłu-
gi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci 
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisy-
wania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i informacji 
w postaci plików elektronicznych, aparaty telefoniczne, monitory, kom-
putery i urządzenia peryferyjne, komputery przystosowane do odbioru 
sygnału radiowego i  telewizyjnego w  systemie naziemnym, satelitar-
nym, cyfrowym, aplikacje mobilne, ebooki, książki audio, publikacje in-
teraktywne, 16 książki, druki, magazyny, czasopisma, przewodniki, 
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mapy, broszury, gazety, ulotki, arkusze, bloczki, bilety, dekoracyjne na-
klejki, folie, folie bąbelkowe, kalendarze, kartki, zaproszenia, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży odzieży, akcesoriów, arty-
kułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz, arty-
kułów elektronicznych, artykułów ogrodniczych, artykułów wyposaże-
nia ogrodu, artykułów sportowych, artykułów edukacyjnych, zabawek, 
książek, map, artykułów podróżniczych, artykułów papierniczych, usłu-
gi sprzedaży napojów, usługi doradcze w zakresie franchisingu, usługi 
zarządzania sieciami franchisingowymi, usługi reklamowe, usługi mar-
ketingowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu 
reklamowego, tłumaczenia, reklama korespondencyjna, sondaże opinii, 
usługi agencji reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyj-
nych, kinowych i/lub prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
tworzenie i udostępnianie baz danych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wypoży-
czanie przenośnych konstrukcji reklamowych, wypożyczanie reklam 
przenośnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyj-
nej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału ra-
diowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i  sportowych oraz audycji z  interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji telewizyjnej i  radiowej, usługi obsługi przekazu 
dźwięku i  obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci online, 
sieci informatycznych, internetu, usługi komunikacyjne za  pośrednic-
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodo-
wego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, kon-
kursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym prze-
kazywaniem informacji od  i  do  klienta, usługi telekomunikacyjne 
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bez-
pośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącz-
nie z umożliwieniem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i kon-
kursów, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem prze-
kazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie do-
stępu do  internetu, wynajem miejsca na  strony www, usługi poczty 
elektronicznej, organizacja i  przekazywanie serwisów internetowych 
www, dostarczanie dostępu do plików mp3, mp4 w internecie, dostar-
czanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w sieci internetowej, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nada-
wania sygnału telewizyjnego i radiowego, wynajem odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do kodowania i dekodowania 
sygnału cyfrowego i analogowego, 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 serwerów 
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów inter-
netowych, 39 udzielanie informacji on-line na temat podróży, udziela-
nie informacji dotyczących podróży, prowadzenie podróżniczych ser-
wisów i  portali internetowych, prowadzenie blogów, wideoblogów, 
fanpage’y na temat podróży, rezerwacja biletów lotniczych oraz rezer-
wacja biletów na podróże i wycieczki, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka 
interaktywna, rozrywka online, organizowanie turniejów sportowych, 
kulturalnych, podróżniczych, edukacyjnych, organizowanie zawodów 
e-sportowych, e-podróżniczych, organizacja zawodów w grach elektro-
nicznych, organizacja zawodów edukacyjnych, sportowych, organizacja 
quizów, organizowanie zawodów, organizowanie loterii, organizowanie 
konkursów audiotekstowych, świadczenie usług gier edukacyjnych, 
komputerowych, podróżniczych, sportowych, świadczenie usług w za-
kresie salonów gier, zabaw, usługi szkoleniowe, usługi sportowe, usługi 
edukacyjne, usługi rozrywki online, udostępnianie rozrywki online 
w  postaci turniejów gier podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, 
motywacyjnych, coaching, zapewnienie rozrywki online, usługi rozryw-
kowe w  zakresie kojarzenia użytkowników z  grami komputerowymi, 
edukacyjnymi, udostępnianie w  trybie online informacji związanych 
z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, in-
formacje online z  dziedziny rozrywki z  zakresu gier komputerowych, 
podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, informacje dotyczące roz-
rywki dostarczane online z komputerowej bazy danych lub internetu, 

informacje dotyczące rozrywki w postaci gier edukacyjnych, kompute-
rowych, udostępnianie online komputerowej bazy danych lub sieci ko-
munikacyjnej, usługi produkcji filmów, tworzenie filmów rysunkowych, 
studia filmowe, produkcja obrazów animowanych, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi rozrywkowe, radiowe programy 
rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobra-
nia], publikowanie tekstów, publikowanie materiałów drukowanych, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja i reda-
gowanie książek, publikowanie czasopism, udostępnianie gier kompu-
terowych online, publikowanie online elektronicznych książek i czaso-
pism, nauczanie, usługi reporterskie, tłumaczenia, organizowanie 
zawodów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fankluby, usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, imprezy kulturalne, organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, organizacja webinariów, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, organizo-
wanie konkursów, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, informacja o edukacji, 
rozrywka (informacja o-), usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usłu-
gi klubowe [rozrywka, nauczanie, sport], organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie widowisk, organizowanie festiwali, organizowanie obozów 
sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek i wyjazdów, organizowanie loterii, usługa rezerwacji bile-
tów i miejsc na wydarzenia kulturalne, sportowe lub artystyczne, deko-
racje wystaw sklepowych, wynajmowanie urządzeń multimedialnych, 
urządzeń technologii informacyjnej, urządzeń audiowizualnych, foto-
graficznych, 42 opracowanie i wdrażanie programów komputerowych, 
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, opracowanie ekspertyz, opinii i  prowadzenie badań w  dziedzinie 
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medial-
nych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdra-
żania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywa-
nie i przekazywanie prognoz pogody, usługi kawiarenek internetowych 
(wynajem komputerów), usługi udostępniania dostępu do  krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 43 usługi hote-
lowe, hostele, kantyny, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, usługi 
cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji kwater, usługi barowe, bary 
[snack-bary], fast-foody, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w hotelach, elektroniczna rezerwacja miejsca w hotelach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
charytatywne mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebują-
cym, usługi charytatywne mianowicie zapewnienia kateringu w zakre-
sie jedzenia i picia, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, wy-
pożyczanie namiotów, śpiworów, akcesoriów i  sprzętu sportowego, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, nakryć stołowych lub naczyń, 45 usługi 
administrowania prawami własności intelektualnej, usługi udzielania li-
cencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej .

(111) 350249 (220) 2021 08 18 (210) 532840
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 20
(732) UDOKUMenTOWanI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U
(540) 

(591) biały, czarny, szary, żołty, niebieski
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .21, 29 .01 .15
(510), (511) 45 Usługi prawne związane z legalizacją pobytu i pracy .
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(111) 350250 (220) 2021 07 05 (210) 531177
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 30
(732) KRysTeK anna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier Paznokcie Marzeń
(540) 

(591) ciemnoszary, fioletowy, niebieski, ciemnopomarańczowy, 
jasnoróżowy, jasnopomarańczowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 02 .09 .15
(510), (511) 3 Kremy, oliwki, balsamy, peelingi, 41 szkolenia z zakresu 
usług kosmetycznych, 44 Usługi manicure i pedicure .

(111) 350251 (220) 2021 09 01 (210) 533407
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) UnIWeRsyTeT WaRMIŃsKO-MaZURsKI W OlsZTynIe, 
Olsztyn (Pl);
sZKOła głÓWna gOsPODaRsTWa WIeJsKIegO W WaRsZaWIe, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sF-FFQ4 Polish Children
(510), (511) 16 Kwestionariusze drukowane, 42 Badania i analizy na-
ukowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350252 (220) 2021 09 02 (210) 533474
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) leXCenTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leXCenTeR
(510), (511) 35 Usługi sekretarskie i  biurowe, Usługi wsparcia admi-
nistracyjnego i  przetwarzania danych, administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób 
trzecich], Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, Wy-
pożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach do  co-workingu, 
Kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie 
odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, Zarządzanie do-
kumentacją biznesową, Usługi biurowe w  zakresie organizowania 
spotkań, Pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych z  dzia-
łalnością gospodarczą, 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Wyna-
jem nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem biur 
do  coworkingu, Dzierżawa biur, Zarządzanie nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowy-
mi, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków .

(111) 350253 (220) 2021 09 02 (210) 533475
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) MaRCIn BaRTCZaK, Potępa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hyDROCheM
(510), (511) 1 Chemikalia do  stosowania w  procesach uzdatniania 
wody, Chemikalia do  uzdatniania wody, Preparaty do  uzdatniania 
wody, Produkty chemiczne do  uzdatniania wody, Środki do  uzdat-
niania wody, substancje chemiczne do uzdatniania ścieków, Prepa-
raty chemiczne do uzdatniania wody .

(111) 350254 (220) 2021 09 02 (210) 533476
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27

(732) sMaRTPaRK sOlUTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) neXTPaRK
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz obiektów parkingowych, 39 Prowadzenie parkingów, Re-
zerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Rezerwowanie miejsc 
parkingowych, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie 
obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związa-
ne z parkowaniem samochodów, Usługi komunikacji wahadłowej dla 
pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Usługi garaży 
parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostępniania miejsc par-
kingowych, Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na par-
king, Wynajem automatycznych systemów parkingowych, Wynajem 
garażowych miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych i  garaży dla pojazdów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, 
Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem garaży 
i miejsc parkingowych .

(111) 350255 (220) 2021 09 02 (210) 533486
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) MaTUła KRZysZTOF DORaDCa MaRKeTIngOWy, 
Wadowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) narcisios
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna damska, Bielizna nocna, Body [bie-
lizna], gorsety [bielizna], Biustonosze, Majtki, Pończochy, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz online związane 
z bielizną .

(111) 350256 (220) 2021 09 03 (210) 533534
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) BOlIgłOWa gRZegORZ MIllesOFT, Tropiszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buziak
(540) 

(591) różowy, ciemnoróżowy
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi sieci telekomuni-
kacyjnych, Telekomunikacja, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i  sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie dostępu do  elektro-
nicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do  wyszukiwarek, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, hosting strony internetowej onli-
ne do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting 
strony internetowej w  zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i  filmów cyfrowych, hosting i  wynajmowanie przestrzeni pa-
mięciowej na  strony internetowe, Dostarczanie informacji w  dzie-
dzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony 
internetowej, Dostarczanie informacji o  technologii komputerowej 
i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, aktuali-
zacja i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, 
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Doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem pro-
gramów oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych 
baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywa-
niem programów komputerowych, Doradztwo związane z  tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicz-
nego, Doradztwo związane z  tworzeniem i  projektowaniem stron 
internetowych, Doradztwo związane z  wyborem tkanin dekoracyj-
nych [projektowanie wnętrz], Dostarczanie informacji związanych 
z  projektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowa-
niem i  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Kom-
puterowe projektowanie graficzne do  mapowania projekcji wideo, 
Konstrukcyjne (Projektowanie-), Oceny techniczne związane z  pro-
jektowaniem, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników 
dźwięku i  obrazu, Opracowywanie, projektowanie i  aktualizacja 
stron głównych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-), 
Pisanie i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Plano-
wanie [projektowanie] biur, Planowanie [projektowanie] kuchni, Pla-
nowanie [projektowanie] barów, Planowanie i projektowanie kuchni, 
Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, 
Planowanie i  projektowanie obiektów sportowych, Planowanie, 
projektowanie i  rozwój stron internetowych online na  rzecz osób 
trzecich, Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projek-
towanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] pubów, Programo-
wanie komputerów i  projektowanie oprogramowania, Planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] 
klubów, Planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, Pro-
jektowanie akcesoriów mody, Projektowanie, aktualizacja i  konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie animacji 
na  rzecz innych, Projektowanie animacji i  efektów specjalnych dla 
osób trzecich, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocz-
towe, Projektowanie baz danych, Projektowanie gier, Projektowanie 
gier planszowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne 
ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie 
hoteli, Projektowanie i  aktualizacja stron głównych i  stron interne-
towych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i  opracowywanie systemów bezpieczeń-
stwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie sieci, 
Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania i  sprzętu do wzmacniania i  transmisji 
sygnału, Projektowanie i  opracowywanie produktów multimedial-
nych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do  sterowania procesami, Projektowanie i  opracowywanie 
programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, re-
gulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarza-
nia tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania ope-
racyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w  chmurze obliczeniowej, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach 
telewizyjnych, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron głów-
nych i  stron internetowych, Projektowanie i  opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do  logistyki, zarządzania łańcuchem 
dostaw i  portali e-biznesowych, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do  zarządzania bazami danych, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do  logistyki, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów do  wyprowadzania danych, Projekto-
wanie i  opracowywanie oprogramowania operacyjnego do  sieci 
i serwerów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania gier komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie urządzeń 
do  bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i  opracowy-
wanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmi-
sji danych, Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW 
w  Internecie, Projektowanie i  rozwój oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, Pro-
jektowanie i  planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, 

Projektowanie i  testowanie nowych produktów, Projektowanie 
i  wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
induktorów elektromagnetycznych na  zamówienie, Projektowanie 
i  utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projek-
towanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron interneto-
wych, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, Projekto-
wanie i  opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie 
i  opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i  opracowywanie programów komputerowych baz 
danych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Udostępnianie wyszukiwarek 
w  celu uzyskiwania danych za  pośrednictwem sieci komunikacyj-
nych, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w global-
nej sieci komputerowej, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, 
45 Usługi randkowe przez Internet, Usługi internetowe w  zakresie 
umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, serwis rand-
kowy za pośrednictwem wideo, Komputerowe usługi randkowe .

(111) 350257 (220) 2021 09 06 (210) 533583
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) MMR gROUP POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 29 .01 .01
(510), (511) 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi po-
średnictwa handlowego na  rzecz firm krajowych i  zagranicznych, 
Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów dla potrzeb 
przemysłu budowlanego, górniczego, transportu pozwalające na-
bywcy wygodnie je  oglądać i  kupować w  hurtowniach, sklepach 
i  na  stronie internetowej przeznaczonej do  sprzedaży produktów 
dla przemysłu budowlanego, górniczego, motoryzacyjnego i trans-
portu, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej śrub metalo-
wych, metalowych elementów konstrukcyjnych, odkuwek z metali, 
odkuwek stopów (surowych lub półprzetworzonych), elementów 
metalowo-gumowych dla pojazdów szynowych, materiałów kole-
jowych, podkładów kolejowych, metalowych, zwrotnic kolejowych, 
produktów do taboru szynowego, systemów pneumatycznych, sprę-
żyn gumowo-metalowych, gumowo-metalowych sworzni, wahaczy, 
gumowo-metalowych odbijaków, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej kompozytowych wstawek hamulcowych, maźnic, wibro-
izolatorów, okładzin hamulcowych hamulca tarczowego, armatury 
złącznej, końcówek do węży, obejm do węży, szybkozłączek, złączy 
obrotowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej obręczy 
kół do pojazdów, obręczy kół kolejowych, złącz kolejowych, stawek, 
klocków i  okładzin hamulcowych do  pojazdów szynowych i  użyt-
kowych, amortyzatorów do  pojazdów szynowych i  użytkowych, 
systemów zawieszenia pneumatycznego do  pojazdów szynowych 
i użytkowych, węży i kanałów wentylacyjnych do pojazdów szyno-
wych, elementów metalowo-gumowych do  pojazdów szynowych 
i  użytkowych, profili przyszynowych i  profili bezpieczeństwa dla 
infrastruktury torowej, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
konstrukcji stalowych, stalowych schodów i barierek, armatury złącz-
nej, końcówek do węży, obejm do węży, szybkozłączek, złączy obro-
towych, węży przemysłowych na bazie węży gumowych, stalowych 
i  tworzywowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej urzą-
dzeń napełniająco-opróżniających do  przeładunku/załadunku/wy-
ładunku substancji chemicznych do  cystern samochodowych oraz 
kolejowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej elektrycz-
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nych /elektronicznych /automatycznych/biometrycznych systemów 
kontroli stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich napełnia-
nia i opróżniania, systemów kontroli poprawności/monitoringu po-
prawności stanu uziemienia cystern, oprogramowania do  systemu 
kontroli stanu uziemienia cystern, pomp przemysłowych, sprzedaż 
tradycyjna, hurtowa i  detaliczna, internetowa oraz przy użyciu in-
nych niż internet środków komunikacji na odległość następujących 
produktów: maszyn offsetowych, ploterów do  wycinania różnego 
typu materiałów, perforowania i  cięcia kartonu, konfekcjonowania 
skóry, korka, akcesoriów i oprogramowania do wyżej wymienionych 
maszyn, sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz 
przy użyciu innych niż internet środków komunikacji na  odległość 
produktów do druku offsetowego: farb i lakierów olejowych, chemii 
i  lakierów do  druku, grawerowanych elastomerowych form do  la-
kierowania, obciągów do  druku, obciągów i  płyt do  lakierowania, 
papierów lakierowanych i folii podkładowej, płyt offsetowych wcho-
dzących w  skład maszyn drukarskich, włóknin czyszczących, folii 
do kałamarzy, gąbek i rękawic poligraficznych, Usługi marketingowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Organizacja pokazów, targów i wy-
staw w  celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo i  pomoc 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Usługi badania rynku .

(111) 350258 (220) 2021 09 07 (210) 533619
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) aRTIenWICZ nellI, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Księgowa w Krainie Czarów
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, 41 szkolenia dla dorosłych, 
nauczanie i  szkolenia, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Zapewnianie szkoleń online, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi nauki 
na odległość świadczone online, Usługi pisania blogów, Kursy szko-
leniowe dotyczące księgowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
odnoszące się do  księgowości, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedzi-
ny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych .

(111) 350259 (220) 2021 08 27 (210) 533214
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) OsIŃsKa PaUlIna, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MOMMa
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria sztuczna, Biżu-
teria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria z  tworzyw sztucznych, 18 
artykuły podróżne [walizki, torby], Torby, Kopertówki [małe torebki], 
Małe damskie torebki bez rączki, Torebki, 25 Odzież, nakrycia głowy, 
obuwie .

(111) 350260 (220) 2021 07 07 (210) 531261
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) OFFICe4 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CenTRal WaRsaW
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi wirtualnego biura polegające na  wynajmie ad-
resu oraz obsłudze korespondencji klientów, Doradztwo księgowe, 
księgowość, rachunkowość, wystawianie dokumentów, kadry, płace, 

przygotowanie listy płac, doradztwo ekonomiczne i doradztwo orga-
nizacyjne, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w  zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo i in-
formacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, Zarządzanie biurami działal-
ności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w za-
kresie analizy biznesowej, Doradztwo w  zakresie zarządzania doty-
czące rekrutacji personelu, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, Planowanie podatkowe 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi w za-
kresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Planowanie spotkań biznesowych, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Do-
radztwo w  zakresie public relations, Doradztwo dotyczące reklamy, 
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębior-
stwa, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo marketingowe w  zakresie me-
diów społecznościowych, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Księgowanie kosztów, analizy kosztów, 
Usługi w zakresie oceny kosztów, Wynajmowanie maszyn i urządzeń 
dla biura, Pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów 
gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, pomoc w zarządza-
niu w  zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysło-
wych, sporządzanie bilansów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, 
badania marketingowe, sporządzanie biznes planów, badania ryn-
ku, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, wywiad gospodarczy, Usługi konsultingowe, Usługi w za-
kresie kontrolingu, Usługi w zakresie zarządzania projektami, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, 36 Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem biur do coworkingu, Usługi w zakresie dotacji finansowych, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, 
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe i usługi konsul-
tingu finansowego, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Infor-
mowania finansowego, analizy finansowe, Usługi finansowo-księgowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing finansowy .

(111) 350261 (220) 2021 08 23 (210) 532990
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) TOKaRsKa saBIna saBI, elbląg (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FIT TaPe
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Dopinanie, przedłużanie, zagęszczanie 
włosów, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, salony 
fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Kuracje do włosów, Męskie salony fry-
zjerskie, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, salony fry-
zjerskie, Ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów, Udzielanie in-
formacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, 
Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi koloryzacji brwi, 
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kręcenia włosów, Usługi lecznicze zwią-
zane z  odrastaniem włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi obcinania włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usłu-
gi podkręcania rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania 
włosów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi trwałej on-
dulacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów .

(111) 350262 (220) 2021 09 02 (210) 533479
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
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(732) PaWlIKOWsKa PaUlIna hOMe esTaTes nIeRUChOMOŚCI, 
Murzasichle (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home estates nieruchomości
(540) 

(591) jasnobrązowy, czarny
(531) 26 .03 .23, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, udzielanie informacji na temat nieruchomo-
ści przez Internet, udostępnianie wykazu nieruchomości i powiąza-
nych informacji za  pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości .

(111) 350263 (220) 2021 08 31 (210) 533377
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) MRÓWKa anna PRaCOWnIa PROJeKTOWa sTeyCOn, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTeyCOn pracownia projektowa
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 26 .15 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie archi-
tektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie budowlane, Projektowa-
nie domów, Projektowanie konstrukcyjne, Projektowanie budynków 
przemysłowych, Projektowanie obiektów biznesowych, Projekto-
wanie techniczne i  doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, 
Projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, Projektowanie 
robót inżynieryjnych do  zapobiegania zalewania budynków wodą 
powodziową, Projektowanie i  opracowywanie produktów inżynie-
ryjnych, Usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, 
Rysowanie konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, 
analiza zachowania konstrukcji budynków, Usługi inżynieryjne 
w zakresie konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi projektowania konstrukcji o  wysokiej wytrzy-
małości na  rozciąganie, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie 
inżynierii budowlanej, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Inżynieria techniczna, usługi doradcze w zakresie projek-
towania, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, Badania i opra-
cowywanie projektów technicznych, Badania techniczne, doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Projektowanie obiektów kubaturo-
wych oraz szkieletowych o różnym przeznaczeniu (mieszkalne jed-
norodzinne, mieszkalne wielorodzinne, biurowe, oświatowe, ochro-
ny zdrowia, sakralne, użyteczności publicznej, usługowe) z różnych 
materiałów: stal, drewno, konstrukcje murowane, żelbetowe, sprę-
żone, Projektowanie obiektów inżynieryjnych w tym fundamentów, 
konstrukcji wsporczych, zabezpieczeń wykopów, zbiorników żelbe-
towych, sprężonych, stalowych, Projekty techniczne, budowlane, 
wykonawcze, warsztatowe .

(111) 350264 (220) 2021 08 31 (210) 533375
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11

(732) MRÓWKa anna PRaCOWnIa PROJeKTOWa sTeyCOn, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTeyCOn pracownia projektowa
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .15 .13
(510), (511) 42 Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie archi-
tektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie budowlane, Projektowa-
nie domów, Projektowanie konstrukcyjne, Projektowanie budynków 
przemysłowych, Projektowanie obiektów biznesowych, Projekto-
wanie techniczne i  doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, 
Projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, Projektowanie 
robót inżynieryjnych do  zapobiegania zalewania budynków wodą 
powodziową, Projektowanie i  opracowywanie produktów inżynie-
ryjnych, Usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, 
Rysowanie konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, 
analiza zachowania konstrukcji budynków, Usługi inżynieryjne 
w zakresie konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi projektowania konstrukcji o  wysokiej wytrzy-
małości na  rozciąganie, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie 
inżynierii budowlanej, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Inżynieria techniczna, usługi doradcze w zakresie projek-
towania, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie 
projektów technicznych do projektów budowlanych, Badania i opra-
cowywanie projektów technicznych, Badania techniczne, doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Projektowanie obiektów kubaturo-
wych oraz szkieletowych o różnym przeznaczeniu (mieszkalne jed-
norodzinne, mieszkalne wielorodzinne, biurowe, oświatowe, ochro-
ny zdrowia, sakralne, użyteczności publicznej, usługowe) z różnych 
materiałów: stal, drewno, konstrukcje murowane, żelbetowe, sprę-
żone, Projektowanie obiektów inżynieryjnych w tym fundamentów, 
konstrukcji wsporczych, zabezpieczeń wykopów, zbiorników żelbe-
towych, sprężonych, stalowych, Projekty techniczne, budowlane, 
wykonawcze, warsztatowe .

(111) 350265 (220) 2021 08 31 (210) 533353
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) glOBMal M . sTUDZIŻBa sPÓłKa JaWna, Tychy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) globMal
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 01 .05 .01, 01 .05 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Węgliki, Węgliki metali (surowiec), 7 Obrabiarki, narzędzia 
do obrabiarek, Maszyny wiercące, Maszyny kotwiące, Maszyny montu-
jące, Maszyny urabiające, Maszyny skrawające, Maszyny transportowe, 
Metalowe części obrabiarek, maszyn wiercących, kotwiących, montują-
cych, urabiających, skrawających, transportowych, Tuleje nożowe oraz 
uchwyty kombajnowe do zastosowania w górnictwie, Metalowe adapte-
ry, łączniki, przejściówki, tuleje, do maszyn wiercących, kotwiących, mon-
tujących, urabiających, skrawających, transportowych, Metalowe części 
i osprzęt maszyn i urządzeń wiertniczych, Metalowe części i osprzęt kom-
bajnów górniczych, Metalowe narzędzia robocze (części maszyn) do ma-
szyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, 
transportowych, noże i  części zużywające się do  maszyn wiercących, 
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kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, 
noże kombajnowe do zastosowania w górnictwie: raczki, żerdzie i koron-
ki wiertnicze, noże do górniczych maszyn urabiających, Tuleje nożowe 
do maszyn górniczych, Płytki z węglików spiekanych, narzędzia z węgli-
ka spiekanego [maszyny], narzędzia do cięcia z węglika spiekanego, 8 
narzędzia z węglika spiekanego do użytku z narzędziami ręcznymi, Ze-
stawy końcówek z węglika spiekanego do narzędzi ręcznych .

(111) 350266 (220) 2020 04 23 (210) 512829
(151) 2022 03 01 (441) 2020 06 22
(732) genOMeD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) genome23
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 29 .01 .11
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy da-
nych zapisane na  nośnikach komputerowych, komputerowe bazy 
danych, oprogramowanie komputerowe, chipy z  kodem Dna, 
zintegrowane pakiety oprogramowania komputerowego do  au-
tomatyzacji laboratoriów, modele do  eksperymentów naukowych 
w  laboratoriach, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i  promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, 
dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, dystrybucja próbek 
reklamowych, marketing internetowy, projektowanie broszur rekla-
mowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja, reklama i  marketing stron interneto-
wych on-line, przygotowywanie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych ulotek, broszur, 
ulotek informacyjnych i próbek, reklama poprzez przesyłanie mate-
riałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama promocyjna projektów badawczych, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, reklamy online, usługi 
reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świa-
domość społeczeństwa w  zakresie chorób, promocja sprzedaży, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
ży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie ba-
dań genetycznych [testy i analizy, badania przesiewowe], 44 analizy 
medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, badania Dna do  celów 
medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów 
medycznych, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi 
w zakresie medycyny i zdrowia związane z Dna, genetyką i testami 
genetycznymi, badania genetyczne do celów medycznych, doradz-
two genetyczne, kliniki medyczne, usługi informacji medycznej, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz medycznych zwią-
zane z  diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych związane 
z  diagnozowaniem i  prognozowaniem dotyczącym nowotworów, 
usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i  leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych 
związane z  leczeniem osób, świadczone przez laboratorium me-
dyczne, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka .

(111) 350267 (220) 2021 09 08 (210) 533678
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) saRnOWsKa KaTaRZyna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Professional Care 24

(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 35 Międzynarodowe pośrednictwo pracy, Rekrutacja per-
sonelu na rzecz osób trzecich oraz, rekrutacja personelu do delego-
wania do pracy za granicę w ramach świadczenia usług, Dobór per-
sonelu, w  tym za  pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem delegowanym do pracy za gra-
nicę w ramach świadczenia usług, Udostępnianie personelu polega-
jące na delegowaniu pracowników za granicę w ramach świadczenia 
usług, 43 Usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku, 45 Opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli .

(111) 350268 (220) 2021 10 21 (210) 535526
(151) 2022 03 16 (441) 2021 11 22
(732) KaRPIeRZ MaTeUsZ, andrychów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) robimy .marketing
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, Doradztwo reklamowe i  mar-
ketingowe, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w  In-
ternecie, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi 
dopasowywania w  ramach sieci reklamowej online ułatwiające na-
wiązywanie kontaktów między reklamodawcami a  właścicielami 
stron internetowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu 
reklamowego i  powierzchni reklamowych, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe służące tworzeniu toż-
samości korporacyjnej i  tożsamości marki, Doradztwo, konsultacje 
i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, Optymalizacja 
stron internetowych, 42 Tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie 
stron internetowych, Programowanie stron internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting treści cyfrowych .

(111) 350269 (220) 2021 12 01 (210) 537162
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) sUWała PaWeł, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dla Dzieci Wszystko, Zabawki, przybory szkolne, odzież 
dziecięca .
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
(531) 02 .05 .02, 02 .05 .23, 02 .05 .08, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie zabawek .

(111) 350270 (220) 2021 10 16 (210) 535292
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) BłaŻeJCZyK FIlIP, Włodawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT POInT gym & Fitness Zielna 2
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(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .07 .01
(510), (511) 41 Prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness, Fitness kluby .

(111) 350271 (220) 2021 09 28 (210) 534474
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) MalITKa KOnRaD, Ostrówiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PRena
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji 
witamin, stabilizatory do witamin, Witaminy do użytku w produkcji 
farmaceutyków, Witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suple-
menty żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, Preparaty witaminowe, Do-
datki witaminowe, Preparaty zawierające witaminę K, suplementy 
diety składające się z  witamin, suplementy do  celów medycznych, 
Dietetyczne, funkcjonalne i  wzbogacane w  substancje odżywcze 
suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników 
mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, 
funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów nieme-
dycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelemen-
tów, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy 
witaminowo-mineralne, Żywność związana ze specjalną dietą do ce-
lów medycznych, Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, Żywność dietetyczna do  celów leczniczych, Dietetyczne 
napoje do  celów medycznych, napoje z  dodatkami dietetycznymi, 
Tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki, 
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego .

(111) 350272 (220) 2021 08 20 (210) 533005
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJna, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 350273 (220) 2021 08 20 (210) 533006
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJna, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus

(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 350274 (220) 2021 08 24 (210) 533057
(151) 2022 01 07 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eneRgylanDIa
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na  lodówkę, etui 
na  okulary, słuchawki, Pamięć UsB [pendrive], Banki energii, Fute-
rały na słuchawki, 14 Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami 
lub dekoracyjnymi zawieszkami], Chowane breloki do kluczy, Zega-
ry i  zegarki, 16 notesy, notesy kieszonkowe, artykuły papiernicze 
do pisania, Zeszyty, Piórniki, Pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, 
Pojemniki na  długopisy, Zakładki do  książek, 18 Plecaki, Torebki-
-worki, Worki ze sznurkiem, Płócienne torby na zakupy, Torby szkol-
ne, sportowe torby, Torby, Portfele, 21 Kubki, Kubki do kawy, Kubki 
do  napojów, Kubki podróżne, Kubki termiczne, szklane filiżanki, 
szklanki, kieliszki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria ba-
rowe, Kielichy do napojów [puchary], Ozdobne kule szklane, statuet-
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 Topy [odzież], 
szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski 
[odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, 
Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z  kapturem, Bluzy 
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież 
dla kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 28 
Wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, Karuzele i  ko-
lejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele do  parków tematycznych, 
karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków tematycznych i  wesołych 
miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na im-
prezy, Maskotki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, gry 
planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki [figurki] akcji, 
41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu na  potrzeby tematycznych parków 
rozrywki, Świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, usłu-
gi związane z  organizowaniem i  obsługą dyskotek, Usługi parków 
rozrywki, usługi parków wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów 
[dyskotek], usługi organizowania i  prowadzenia imprez rozrywko-
wych i  edukacyjnych, usługi organizowania i  prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i  prowadzenia imprez okolicz-
nościowych, Organizowanie konkursów w  celach rozrywkowych, 
usługi organizowania i  prowadzenia koncertów, usługi produkcji 
widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów 
zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków 
tematycznych i wesołych miasteczek, Kabarety i dyskoteki, Organi-
zowanie zawodów i  turniejów związanych z  wyścigami samocho-
dowymi, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i  turniejów 
sportowych, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z pro-
wadzeniem pojazdów, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, 
Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja i wystawia-
nie spektakli teatralnych, Organizacja rajdów samochodowych, Or-
ganizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras 
i  wyścigów samochodowych, Organizowanie wyścigów dookoła 
świata, Organizowanie wyścigów motocyklowych, Organizowanie 
wyścigów pojazdów, Organizowanie wyścigów samochodowych, 
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Organizowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka w  postaci wy-
ścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone na  torze 
wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone na  to-
rze wyścigowym, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, 
szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, 43 hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi snack-barów, Usłu-
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów kawowych, usługi 
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, Usługi kawiarni, 
Usługi restauracyjne, lodziarnie .

(111) 350275 (220) 2021 08 24 (210) 533060
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eXTReMe eneRgylanDIa
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na motocyklu, 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Karuzele i  kolejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele 
do  parków tematycznych, Karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków 
tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, 
Śmieszne gadżety na  imprezy, Maskotki, gry, zabawki i  akcesoria 
do  zabawy, Karty do  gry, gry planszowe, Zabawkowe zestawy wy-
ścigowe, Zabawki [figurki] akcji, 39 Usługi kierowców, Usługi kierow-
ców, w szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w  szczególności rajdowych, 41 Usługi w  zakresie parków rozrywki 
i  parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  po-
trzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie 
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra 
rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania 
i  prowadzenia imprez sportowych, Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
Usługi produkcji widowisk i  przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i  urządzeń do  parków tematycznych i  wesołych miasteczek, Kaba-
rety i  dyskoteki, Organizowanie zawodów i  turniejów związanych 
z  wyścigami samochodowymi, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie zawodów i turnie-
jów związanych z  prowadzeniem pojazdów, Organizacja widowisk, 
Usługi placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, 
produkcja i  wystawianie spektakli teatralnych, Organizacja rajdów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, Organi-
zowanie rajdów, tras i  wyścigów samochodowych, Organizowanie 
wyścigów dookoła świata, Organizowanie wyścigów motocyklo-
wych, Organizowanie wyścigów pojazdów, Organizacja wyścigów 
samochodowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka 
w postaci wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świad-
czone na torze wyścigowym, szkolenia w zakresie wyścigów samo-
chodowych, szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych .

(111) 350276 (220) 2021 08 24 (210) 533061
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaReK gOCZał eneRgylanDIa Rally TeaM

(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 09 .07 .21, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .02 .07, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na  motocyklu, 39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, 
w  szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w  szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych .

(111) 350277 (220) 2021 08 24 (210) 533062
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIChał gOCZał eneRgylanDIa Rally TeaM
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, czerwony
(531) 09 .07 .21, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .02 .07, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na  motocyklu, 39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, 
w  szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w  szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych .

(111) 350278 (220) 2021 08 24 (210) 533063
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eRyK gOCZał eneRgylanDIa Rally TeaM
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, niebieski
(531) 09 .07 .21, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .02 .07, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na  motocyklu, 39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, 
w  szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w  szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych .

(111) 350279 (220) 2021 08 24 (210) 533064
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa s 
PÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eRyK gOCZał eXTReMe eneRgylanDIa
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 18 .01 .01, 18 .01 .09, 18 .01 .23, 26 .04 .06, 26 .13 .99, 27 .05 .01, 
27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do  jazdy na  motocyklu, 39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, 
w  szczególności rajdowych, Usługi kierowców, w  szczególności 
wyścigowych, Wynajem pojazdów z  kierowcą, Wynajem pojazdów 
z kierowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem pojaz-
dów z  kierowcą, w  szczególności z  kierowcą wyścigowym, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych .

(111) 350280 (220) 2021 08 24 (210) 533065
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) eneRgy 2000 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ eneRgylanDIa  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Przytkowice (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goczał Family eneRgylanDIa
(540) 

(591) niebieski
(531) 16 .03 .05, 07 .11 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .04, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .08
(510), (511) 25 Topy [odzież], szaliki [odzież], swetry [odzież], Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluz-
ki, Koszule, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do jazdy na motocyklu .

(111) 350281 (220) 2021 08 24 (210) 533078
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) KĄKOleWsKI RaDOsłaW, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) 66400
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Bokserki, 
Buty sportowe, Czapki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Koszule, 
Koszule z  krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do  sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim 
rękawem, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie pla-
żowe, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież 
gotowa, Odzież haftowana, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Paski [odzież], Pasy do przechowywania 
pieniędzy [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, skar-
petki, skarpetki wchłaniające pot, stroje plażowe, stroje przeciw-
deszczowe, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze .

(111) 350282 (220) 2021 08 24 (210) 533084
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) sTaneK BaRTłOMIeJ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sTUDIO syneRgy lIghT
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], Usługi trenerskie, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Kultura fizyczna, Udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, Doradztwo w  zakresie treningu fizycznego, Usługi 
trenerskie w  zakresie sportu, Usługi w  zakresie treningu sprawno-
ści fizycznej, Usługi trenerskie w  zakresie zajęć sportowych, Usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w  celach kulturalnych, Or-
ganizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Doradztwo w zakresie 
sprawności fizycznej, edukacja sportowa, Instruktaż w zakresie ćwi-
czeń fizycznych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Organizacja imprez sportowych, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych ze  sprawnością fizyczną, 
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Zapewnianie instruktażu 
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych .

(111) 350283 (220) 2021 08 23 (210) 533088
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) DenTal CenTRUM-sTOMaTOlOgIa, MeDyCyna 
esTeTyCZna I KOsMeTOlOgIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Mysłowice (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DenTal CenTRUM
(540) 

(591) zielony, ciemnoszary
(531) 02 .09 .10, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 40 Pracownia protetyczna, 44 Usługi medyczne, profilak-
tyka medyczna, diagnostyka medyczna, stomatologia, stomatologia 
zachowawcza, profilaktyka stomatologiczna, chirurgia stomatolo-
giczna, protetyka, endodoncja, kosmetyka uzębienia, ortodoncja, 
implantologia, rentgenodiagnostyka medyczna, tomografia kom-
puterowa, stomatologia w  narkozie, stomatologia dla dzieci, pora-
dy lekarskie, pomoc medyczna, opieka medyczna, usługi doradcze 
w  dziedzinie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi kosmetyczne, 
masaż, usługi w  zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i  ciała, 
makijaż, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skó-
ry głowy, usługi w zakresie medycyny estetycznej, udzielanie porad 
z  zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi pielęgnacji dłoni 
i stóp, manicure i pedicure, depilacja, działalność informacyjna w za-
kresie stomatologii .

(111) 350284 (220) 2021 08 23 (210) 533091
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 13
(732) DaWID FORysIaK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nUX aPaRTMenTs
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, 
nadzór nad remontami budynków, Usługi w  zakresie remontów bu-
dynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
doradcze w  zakresie remontów budynków, Usługi malowania de-
koracyjnego, Malowanie i  prace dekoratorskie w  budynkach, Usługi 
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Usługi tynkowania, Brukarstwo i kafel-
kowanie, Budowa domów, Budowa pomieszczeń, Budowa nierucho-
mości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budownictwo, Informacja o  napra-
wach, Instalacja mebli, Instalacja systemów oświetleniowych, Insta-
lacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienkowych, 
Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwacja budynków, Kon-
serwacja i  naprawa budynków, Konserwacja nieruchomości, Konsul-
tacje budowlane, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg lami-
nowanych, Murarstwo, Renowacja budynków, Tapetowanie, Usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi odnawiania mieszkań .

(111) 350285 (220) 2021 08 24 (210) 533093
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 04
(732) FUnDaCJa IMPaCT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) impact
(540) 

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .13

(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe), albumy, almanachy [roczniki], 
artykuły biurowe z  wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, biuletyny infor-
macyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papie-
rowe, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotogra-
fie [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton, 
karty, karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły 
piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy 
i  zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy 
książek, papier, papier do  pisania [listów], periodyki [czasopisma], 
pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podręcz-
niki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publika-
cje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe 
lub papierowe, reprodukcje graficzne, segregatory na  luźne kartki, 
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], torby papierowe, ulotki, wieczne pióra, 
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, 
badania biznesowe, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i  biznesowych, ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], informacja o  działalności gospodarczej, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na  zlecenie, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradz-
two biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sta-
tystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie 
komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
informacji o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi mar-
ketingowe, usługi pośrednictwa w  handlu, usługi public relations, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w  zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 Doradztwo za-
wodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organi-
zowanie balów, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publiko-
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wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc 
na  pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów 
on-line nie  do  pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka] .

(111) 350286 (220) 2021 07 21 (210) 531817
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) KaMenCZaK JanUsZ ZaKłaD ŚlUsaRsKO-KOTlaRsKI 
KaMen, Pustków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kamen
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Kotły, Piece, Piece do  spalania, Piece do  ogrzewania 
centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Piece na paliwa stałe, 
Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spalaniu, Piece 
do spalania biomasy, Piece do spalania pelletu, Palniki, Palniki grzew-
cze nieprzenośne, Palniki do  paliw stałych, Palniki do  użytku prze-
mysłowego, Palniki do instalacji grzewczych, Palniki na pellet, Palniki 
na biomasę, Podajniki do palników, Zasobniki do palników, Urządze-
nia wspomagające do  palników, Instalacje grzewcze, Urządzenia 
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią, Urządzenia sterownicze 
do instalacji grzewczych .

(111) 350287 (220) 2021 07 14 (210) 531545
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) WłODaRCZyK JaROsłaW CenTRUM ReKlaMy gRaFFICO, 
Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gRaFFICO
(510), (511) 6 stojaki [konstrukcje] z  metalu na  rowery, Znaki oraz 
wyświetlacze informacyjne i  reklamowe, z  metalu, Metalowe szyl-
dy reklamowe, Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], słupki 
metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], słupy ogło-
szeniowe metalowe, Ogrodzenia metalowe, Panele metalowe, Me-
talowe okładziny elewacyjne, Pawilony metalowe, Metalowe kioski 
[konstrukcje], 9 neony reklamowe, Mechaniczne lub świecące tabli-
ce reklamowe, Wyświetlacze z  diodami leD, Panele wyświetlające 
elektroniczne, Mechaniczne podświetlane szyldy, Cyfrowe nośniki 
reklamy zewnętrznej [Digital signage], szyldy [znaki] świecące, Pa-
nele wyświetlające do digital signage, 11 lampy uliczne, Urządzenia 
oświetleniowe leD, Oświetlenie ogrodowe, Panele [płyty] oświetle-
niowe, grill, Paleniska ogrodowe, 19 Znaki oraz wyświetlacze infor-
macyjne i reklamowe, niemetalowe, Kolumny reklamowe [konstruk-
cje nie  z  metalu], słupy ogłoszeniowe niemetalowe, Ogrodzenie 
niemetalowe, Wyroby dekoracyjne z betonu, Panele szklane, Panele 
okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele z tworzyw sztucz-
nych do użytku w budownictwie, Pawilony wykonane z materiałów 
niemetalowych, Kioski [konstrukcje nie  z  metalu], niemetalowe 
szyldy na reklamy, 20 Meble, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
Meble metalowe, Kwietniki [meble], altany [meble], Meble ogrodo-
we, Zewnętrzne meble, Tablice reklamowe [meble], Meble uliczne 
niemetalowe, ławki, ławki miejskie, stelaże do hamaków, huśtawki 
montowane na  ganku, Donice drewniane w  postaci skrzyń, leżaki, 
Tablice reklamowe, stojaki na  doniczki z  kwiatami, Parawany [me-
ble], słupki ogrodowe niemetalowe, 21 Donice do  roślin, gliniane 
donice, Donice ceramiczne, Donice z  tworzyw sztucznych, Kosze 
na  śmieci, grille kempingowe, 22 hamaki, 35 Wykonywanie i  pro-
dukcja materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone 
on-line, w  związku z  następującymi towarami: stojaki [konstrukcje] 
z metalu na rowery, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamo-
we, z metalu, metalowe szyldy reklamowe, banery reklamowe me-
talowe [konstrukcje], słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe 

[konstrukcje], słupy ogłoszeniowe metalowe, ogrodzenia metalowe, 
panele metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, pawilony meta-
lowe, metalowe kioski [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej, w  tym także świadczone on-line, w  związku z  nastę-
pującymi towarami: neony reklamowe, mechaniczne lub świecące 
tablice reklamowe, wyświetlacze z diodami leD, panele wyświetla-
jące elektroniczne, mechaniczne podświetlane szyldy, cyfrowe no-
śniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], szyldy [znaki] świecące, 
panele wyświetlające do digital signage, lampy uliczne, urządzenia 
oświetleniowe leD, oświetlenie ogrodowe, panele [płyty] oświetle-
niowe, grill, paleniska ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następują-
cymi towarami: znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, 
niemetalowe, kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], słupy 
ogłoszeniowe niemetalowe, ogrodzenie niemetalowe, wyroby deko-
racyjne z betonu, panele szklane, panele okładzinowe z materiałów 
niemetalowych, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budow-
nictwie, pawilony wykonane z  materiałów niemetalowych, kioski 
[konstrukcje nie  z  metalu], niemetalowe szyldy na  reklamy, Usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w  tym także świadczone on-
-line, w związku z następującymi towarami: meble, meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, meble metalowe, kwietniki [meble], altany [me-
ble], meble ogrodowe, zewnętrzne meble, tablice reklamowe [me-
ble], meble uliczne niemetalowe, ławki, ławki miejskie, stelaże do ha-
maków, huśtawki montowane na ganku, donice drewniane w postaci 
skrzyń, leżaki, tablice reklamowe, stojaki na doniczki z kwiatami, pa-
rawany [meble], słupki ogrodowe niemetalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku 
z następującymi towarami: hamaki, donice do roślin, gliniane donice, 
donice ceramiczne, donice z  tworzyw sztucznych, kosze na  śmieci, 
grille kempingowe, 42 grafika artystyczna, Projektowanie wizualne, 
Projektowanie mebli .

(111) 350288 (220) 2021 09 24 (210) 534354
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) sanDeX MaRIUsZ sZanDeCKI, JOanna sZanDeCKa 
sPÓłKa JaWna, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sDX gROUP
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Plecaki turystycz-
ne, Torby plażowe, sznurkowe siatki na zakupy, 24 Kuchenne ręczniki 
[tekstylne], Tekstylne ręczniki do twarzy, Ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], 25 Bandany na szyję, Chusty [odzież], Fulary .

(111) 350289 (220) 2021 09 28 (210) 534467
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) eDUsOl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) healThsOl
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla 
zwierząt, lecznicze suplementy do  pasz dla zwierząt, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy odżywcze, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 
Probiotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy diety, Prze-
ciwutleniające suplementy, suplementy dietetyczne i  odżywcze, 
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla niemowląt .
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(111) 350290 (220) 2021 09 24 (210) 534353
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) sanDeX MaRIUsZ sZanDeCKI, JOanna sZanDeCKa 
sPÓłKa JaWna, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sandex
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Plecaki turystycz-
ne, Torby plażowe, sznurkowe siatki na zakupy, 24 Kuchenne ręczniki 
[tekstylne], Tekstylne ręczniki do twarzy, Ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], 25 Bandany na szyję, Chusty [odzież], Fulary .

(111) 350291 (220) 2021 09 24 (210) 534345
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) WIlKI KROsnO sPÓłKa aKCyJna, Krosno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIlKI KROsnO
(540) 

(591) szary, czerwony, biały, czarny
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 26 .11 .02, 26 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  brelokami 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brelokami do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  czapkami z  daszkiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czapkami z daszkiem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z długopisami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z długopisami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z filiżankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filiżankami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szalikami rurkowymi (ko-
minkami) na  szyję, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  szalika-
mi rurkowymi (kominkami) na  szyję, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z koszulkami polo, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z koszulkami polo, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kubkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kuflami do piwa, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kuflami do piwa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kurtkami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kurt-
kami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z masecz-
kami ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maseczka-
mi ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z broszkami 
[dodatkami do ubrań], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brosz-
kami [dodatkami do ubrań], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  otwieraczami do  butelek, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z otwieraczami do butelek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze skarpetkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarpetka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami [paskami] 
do noszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami [pa-
skami] do noszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szali-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szalikami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z wieszakami do ubrań, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  wieszakami do  ubrań, 41 Usługi klubów sportowych, 
szkolenia zawodników sportowych .

(111) 350292 (220) 2021 09 22 (210) 534238
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) CIURKOWsKa JUsTyna a&J TRaDe, Puławy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s sUPeRO
(540) 

(531) 24 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elek-
tryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolują-
ce, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  na-
mierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i  korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane .

(111) 350293 (220) 2021 05 07 (210) 528665
(151) 2022 01 17 (441) 2021 07 12
(732) BROWaR DesPaCITO KasZyŃsKI sPÓłKa JaWna, 
legionowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUshCha
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .04 .07
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Wódka, Wódka kraftowa, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, sprzedaż w  systemie online, import, eksport: wyrobów 
alkoholowych, napojów alkoholowych (z  wyjątkiem piwa), wódki, 
wódki rzemieślniczej, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do wyrobów alko-
holowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Do-
radztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
działalności gospodarczej w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, 
napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo biznesowe w  odniesieniu 
do  wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki 
rzemieślniczej, Konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy w  odnie-
sieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, 
wódki rzemieślniczej, Konsultacje i  pomoc w  zakresie marketingu 
i  promocji w  odniesieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów al-
koholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Planowanie strategii mar-
ketingowych w  odniesieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów 
alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Reklama i  marketing 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo i  zarządzanie biznesowe 



74 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 16/2022

w  zakresie działalności marketingowej w  odniesieniu do  wyrobów 
alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej .

(111) 350294 (220) 2021 06 24 (210) 530719
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) Belles MaRKs lTD, larnaka (Cy)
(540) (znak słowny)
(540) The First Polish single Malt Whisky by alexandrion Distillery
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa) pochodzące 
z Polski .

(111) 350295 (220) 2021 07 16 (210) 531626
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) RUsZTOWICZ aleKsanDRa PeRFeCT sKIn ClInIC, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsC perfect skin clinic mgr aleksandra Rusztowicz
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczny zabieg lase-
rowy skóry, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi me-
dyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi w zakresie laserowego od-
mładzania skóry, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabie-
gi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usłu-
gi w  zakresie ozdabiania ciała, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i  urody, Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie makijażu per-
manentnego, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo żywieniowe, Do-
radztwo dotyczące urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Do-
radztwo w  zakresie urody, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Profesjonalne doradztwo związane z  dietą, Doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochro-
ny zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się .

(111) 350296 (220) 2021 07 30 (210) 532196
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) PIesIK JOlanTa D & J FOOD, Wieluń (Pl);
gagaTeK-WOŹnIaK anna POUlTRy FOODs, Wieluń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODa naMysłÓW
(540) 

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy, 
szary
(531) 05 .01 .08, 06 .01 .01, 02 .07 .02, 02 .07 .13, 26 .03 .24, 26 .03 .04, 
26 .03 .14, 26 .03 .16, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 25 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bez-

alkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, aromatyzowane napoje gazowane, Cydr bez-
alkoholowy, gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, 
lemoniady (syropy do-), napój gazowany o  smaku waniliowym, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o  smaku herbaty, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje bezalkoholowe o  smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, napoje na  bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje zawierające witaminy, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, sma-
kowa woda mineralna, syropy do sporządzania smakowych wód mi-
neralnych, syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witamina-
mi, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne 
i gazowane, Wody o smaku owocowym .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350297 (220) 2021 07 30 (210) 532197
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) PIesIK JOlanTa D & J FOOD, Wieluń (Pl);
gagaTeK-WOŹnIaK anna POUlTRy FOODs, Wieluń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODa naMysłÓW
(540) 

(591) biały, srebrny, czarny, szary
(531) 02 .07 .02, 02 .07 .13, 05 .01 .08, 06 .01 .01, 25 .01 .01, 25 .07 .01, 
26 .03 .04, 26 .03 .14, 26 .03 .16, 26 .03 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bez-
alkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, aromatyzowane napoje gazowane, Cydr bez-
alkoholowy, gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, 
lemoniady (syropy do-), napój gazowany o  smaku waniliowym, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o  smaku herbaty, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje bezalkoholowe o  smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, napoje na  bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje zawierające witaminy, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, sma-
kowa woda mineralna, syropy do sporządzania smakowych wód mi-
neralnych, syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witamina-
mi, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne 
i gazowane, Wody o smaku owocowym .   
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 350298 (220) 2021 07 30 (210) 532198
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) PIesIK JOlanTa D & J FOOD, Wieluń (Pl);
gagaTeK-WOŹnIaK anna POUlTRy FOODs, Wieluń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODa naMysłÓW
(540) 

(531) 02 .07 .02, 02 .07 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .14, 26 .04 .22, 27 .05 .24
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bez-
alkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, aromatyzowane napoje gazowane, Cydr bez-
alkoholowy, gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, 
lemoniady (syropy do-), napój gazowany o  smaku waniliowym, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o  smaku herbaty, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje bezalkoholowe o  smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, napoje na  bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje zawierające witaminy, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, sma-
kowa woda mineralna, syropy do sporządzania smakowych wód mi-
neralnych, syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witamina-
mi, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne 
i gazowane, Wody o smaku owocowym .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350299 (220) 2021 07 30 (210) 532199
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) PIesIK JOlanTa D & J FOOD, Wieluń (Pl);
gagaTeK-WOŹnIaK anna POUlTRy FOODs, Wieluń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODa naMysłÓW
(540) 

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 02 .07 .02, 02 .07 .13, 05 .01 .08, 06 .01 .01, 25 .01 .01, 25 .07 .01, 
26 .03 .04, 26 .03 .14, 26 .03 .16, 26 .03 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bez-
alkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, aromatyzowane napoje gazowane, Cydr bez-

alkoholowy, gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, 
lemoniady (syropy do-), napój gazowany o  smaku waniliowym, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o  smaku herbaty, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje bezalkoholowe o  smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i  solami mineralnymi, napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, napoje na  bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje zawierające witaminy, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, sma-
kowa woda mineralna, syropy do sporządzania smakowych wód mi-
neralnych, syropy i  inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witamina-
mi, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne 
i gazowane, Wody o smaku owocowym .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350300 (220) 2021 08 09 (210) 532501
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) ZORTRaX sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Inkspire
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne, mianowicie izopropanol, glikol, aceton, butanon, 
węglan sodu oraz ich  mieszaniny, Preparaty i  materiały chemiczne 
dla filmu, fotografii i  drukowania, mianowicie izopropanol, glikol, 
aceton, butanon, węglan sodu oraz ich mieszaniny, Żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, Żywice epoksydowe, Żywice stoso-
wane w przemyśle drukarskim, Żywice polimerowe, nieprzetworzo-
ne, Żywice syntetyczne [nieprzetworzone] do  użytku w  produkcji, 
surowe żywice sztuczne, Żywice akrylowe, Żywice termoplastyczne 
[nieprzetworzone], Żywice utwardzane ultrafioletem, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Reklama, Reklamy online, Re-
klamy radiowe i telewizyjne, Reklama banerowa, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Promocja sprzedaży .

(111) 350301 (220) 2021 08 31 (210) 533355
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) BasF Beauty Care solutions France s .a .s ., lyon (FR)
(540) (znak słowny)
(540) elesTaB
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do  użytku w  przemyśle, miano-
wicie pierwiastki aktywne pochodzenia naturalnego, roślinnego, 
morskiego, syntetycznego i  biotechnologicznego i  przeznaczone 
do  włączenia do  składu produktów kosmetycznych oraz pierwiast-
ki aktywne do włączenia do składu produktów kosmetycznych jako 
system konserwujący zapobiegający skażeniu mikrobiologicznemu, 
3 Kosmetyki .

(111) 350302 (220) 2021 09 10 (210) 533810
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) TaRgI lUBlIn sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOPaRK lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne
(540) 

(591) żółty, czerwony, brązowy
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Organizowanie i  obsługa imprez targowych i  wysta-
wienniczych w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, 
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
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plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, 
Pomoc w  prowadzeniu negocjacji i  zawieraniu transakcji handlo-
wych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk 
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie 
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie re-
klamy, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa konferen-
cji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, Usługi wydawnicze .

(111) 350303 (220) 2021 09 14 (210) 533894
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) TRansITIOn TeChnOlOgIes-sCIenCe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRansITIOn TeChnOlOgIes sCIenCe
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 26 .03 .23, 26 .11 .12, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Inte-
raktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symu-
lowania rozmów, Oprogramowanie, Oprogramowanie bioinforma-
tyczne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie 
Business Intelligence, Oprogramowanie do analizy twarzy, Oprogra-
mowanie do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy danych biz-
nesowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Oprogramowanie do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie 
do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie do automatyzacji prze-
mysłowej, Oprogramowanie do automatycznego odkrywania proce-
sów biznesowych [aBPD], Oprogramowanie do  eksploracji danych, 
Oprogramowanie do  elektronicznych systemów wspomagających 
proces kierowania, Oprogramowanie do integracji segmentów kon-
troli, Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowa-
nie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do konwersji języka 
naturalnego na komendy wykonywane przez maszynę, Oprogramo-
wanie do monitorowania zdrowia, Oprogramowanie do optymaliza-
cji, Oprogramowanie do  planowania, integrowania i  optymalizacji 
aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie do  prognoz rynko-
wych, Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej do  użytku 
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych 
ze  środowiskiem świata zewnętrznego, Oprogramowanie do  rze-
czywistości rozszerzonej do  użytku w  urządzeniach mobilnych, 
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowanie 
do sterowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do ste-
rowania procesami, Oprogramowanie do  sterowania maszynami, 
Oprogramowanie do  sztucznej inteligencji do  analizy, Oprogra-
mowanie do  sztucznej inteligencji do  opieki zdrowotnej, Oprogra-
mowanie do  uczenia maszynowego do  analizy, Oprogramowanie 
do  uczenia maszynowego, Oprogramowanie do  uczenia maszyno-
wego do  opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do  zarządzania da-
nymi, Oprogramowanie do  zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie 
do  zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPa], Oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramo-
wanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi 
systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Oprogramowanie 
komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, Oprogramowanie 
typu sztuczna inteligencja, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, 42 Usługi doradztwa informa-
tycznego, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne] .

(111) 350304 (220) 2021 09 20 (210) 534141
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18

(732) eKIPa hOlDIng sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJe 5 MInUT
(540) 

(591) żółty, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 01 .01 .01, 01 .01 .02, 01 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .03, 
27 .07 .01, 27 .07 .02, 27 .07 .03, 29 .01 .14
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dez-
odoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, esencje i olejki eteryczne, 
eyelinery, Farby do włosów, Fluid do makijażu, Kadzidełka, Korektory 
[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosme-
tyki do  włosów, Kosmetyki do  ust, Kosmetyki do  pielęgnacji urody, 
Kredki do  oczu, Kredki do  ust, Kremy do  ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy 
nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy kosmetyczne, 
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy 
z filtrem przeciwsłonecznym, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, 
Maseczki do twarzy i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, 
Mleczka kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, 
Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki 
do włosów, Peelingi złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Pianki [kosmetyki], Płyny do  pielęgnacji twarzy i  ciała, Płyny 
do  włosów i  ciała, Podkłady do  makijażu, Pomadki do  ust, Pomady 
do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do wło-
sów, Puder do ciała, Puder do makijażu, serum do celów kosmetycz-
nych, Środki do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], 
szminki do ust, szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy 
kosmetyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo-
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 
Zioła do palenia do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), su-
plementy diety, suplementy ziołowe, suplementy dietetyczne i  od-
żywcze, suplementy ziołowe w  płynie, suplementy żywnościowe, 
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, 
Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, suplemen-
ty odżywcze w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety składające się z wi-
tamin, Przeciwutleniające suplementy, suplementy diety dla ludzi, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minera-
łów, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suple-
menty diety składające się z  pierwiastków śladowych, 9 aplikacje 
do  pobrania, aplikacje komputerowe do  pobrania, aplikacje do  po-
brania na  smartfony, Programy komputerowe, Komputery i  sprzęt 
komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzycz-
ne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrane dys-
ki wideo, nagrania wideo, nagrania audio, nagrane filmy, nagrania 
muzyczne, nagrane płyty DVD, nagrane płyty CD ROM, Pliki graficzne 
do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektronicz-
ne, Futerały na laptopy, etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, 
etui na okulary, etui na smartfony, etui typu Flip Cover do smartfonów, 
Myszki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony do ekra-
nów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne aplikacje, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne 
do  pobrania, Pobieralne gry komputerowe, aplikacje do  pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, gry wideo [gry komputerowe] 
w  formie programów komputerowych zapisanych na  nośnikach da-
nych, Publikacje elektroniczne zawierające gry, słuchawki, głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na lapto-
py, Pokrowce do  tabletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Kla-
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wiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów ko-
mórkowych do  pobrania, Bezprzewodowe myszy do  komputerów, 
Dyski optyczne z muzyką, e-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy 
animowane, grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobie-
ralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do po-
brania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowa-
nie do  pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywi-
stości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządze-
nia i przyrządy multimedialne, etui na urządzenia do przechowywania 
muzyki, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], Karty rozsze-
rzenia pamięci, nagrania cyfrowe, Pamięć UsB [pendrive], Urządzenia 
i  nośniki do  przechowywania danych, Czytniki optyczne, skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalku-
latory, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia komputero-
we do noszenia na nadgarstku, etui na przenośne odtwarzacze me-
diów, Urządzenia audio i  odbiorniki radiowe, Radia, sprzęt audio, 
Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizo-
ry, Urządzenia do nagrywania filmów, aparaty fotograficzne, Futerały 
na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsło-
neczne, Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, Publikacje multimedialne, 14 Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, akcesoria 
do  biżuterii, akcesoria do  zegarków, amulety, Biżuteria wykonana 
z  metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki 
do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, 
etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Ka-
mienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klu-
cze i breloczki oraz zawieszki do nich, łańcuszki [biżuteria], Medaliony 
[biżuteria], naszyjniki, Odznaki metalowe do  noszenia [metale szla-
chetne], Osobiste ozdoby z  metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, 
Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokry-
te szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imi-
tacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i  figurki 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
spinki do mankietów i krawatów, sygnety, szpilki ozdobne [biżuteria], 
Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do  biżuterii, 16 albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, afisze, plakaty, artykuły biurowe, artykuły do korek-
torowania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły pi-
śmiennicze, artykuły papiernicze na  przyjęcia, artykuły papiernicze 
do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, 
Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, 
Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowa-
nia, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe 
notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówko-
we, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały 
do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, naklejki, nadruki, nalepki, no-
tatniki, notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, 
Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], 
Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty 
reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy 
do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publika-
cje reklamowe, Rysunki, segregatory, skoroszyty, skorowidze, spina-
cze biurowe, szkolne zeszyty, szkice, Teczki [artykuły biurowe], Termi-
narze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, 
Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do ko-
lorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], albumy do wklejania, 
naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, Drukowane materiały szko-
leniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dy-
daktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, etui na przybory do pi-
sania, etui na  paszporty, etykiety z  papieru, Figurki z  papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, 
Podkładki na  biurko, Pojemniki na  artykuły papiernicze, Poradniki 
[podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, szyldy reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 

Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślni-
ków i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby 
plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, 
Teczki i aktówki, saszetki biodrowe, sakiewki skórzane, Portmonetki, 
sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe 
walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Ko-
pertówki, Futerały przenośne na dokumenty, etui na wizytówki, etui 
na klucze, etui na karty kredytowe, etui na banknoty, Dyplomatki, Ba-
gaż, aktówki, Parasole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, 
Meble ogrodowe, ekrany [meble], skrzynie [meble], Pufy [meble], sie-
dzenia [meble], Meble do siedzenia, stanowiska pracy [meble], Meble 
do salonu, Meble do przechowywania, sprzęt biurowy [meble], Meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposaże-
nia domu, Meble wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputero-
we, Meble sypialne, łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Po-
duszki, Fotele, Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z  regulacją 
wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, 
szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 narzuty na łóżka, 
narzuty, Poszewki na  poduszki, Poszwy na  kołdry, Ręczniki, Bielizna 
domowa, w  tym ręczniki do  twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna po-
ścielowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dzie-
cięce, Pokrowce i narzuty na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia 
na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia do  sypialni, Tekstylia do  wyposażenia 
domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręcz-
niki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki dla 
dzieci, narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwab-
ne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 25 Bie-
lizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, 
garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawa-
ty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, spodnie, nakrycia 
głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, spodnie dresowe, Dresy 
wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież 
męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, 
Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, 
Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale 
na głowę, Dżinsy, getry, golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Komi-
niarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, leg-
ginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, 
Odzież o  termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, 
Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], skarpetki, 
spodenki, spódnice, stroje jednoczęściowe, sukienki damskie, swetry, 
szale, szaliki, szelki, szlafroki, szorty [odzież], T-shirty z krótkim ręka-
wem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, 
Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bie-
lizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 
akcesoria do  pływania, artykuły gimnastyczne i  sportowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], Broń 
zabawkowa, Bumerangi, Deski do  pływania, Deski do  uprawiania 
sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych, Dyski latające, Flippery [zabawki], gamepady, gry, gry 
elektroniczne, gry karciane, gry fabularne, gry-łamigłówki, gry mu-
zyczne, gry planszowe, gry madżong, gry towarzyskie, gry sportowe, 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, hulajnogi [zabawki], Karty do gry, 
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływania, łamigłówki, Ma-
ski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Ma-
skotki, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sporto-
we], Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, 
Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Po-
jazdy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne ga-
dżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, sprzęt spor-
towy, szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby strzelające na  imprezy, 
Urządzenia do gier komputerowych, Urządzenia do gier elektronicz-
nych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie 
sterowane zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do  zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do  gier, Żetony 
do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, artykuły do robienia dow-
cipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, Kon-
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fetti, Maski kostiumowe, Maski karnawałowe, serpentyny, wstęgi [ak-
cesoria dekoracyjne na  przyjęcia], Piłki do  gier, Piłki do  zabawy, 
samochody do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], szachownice, akcesoria nadmuchiwane do basenów, nadmu-
chiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Dart, Czapeczki pa-
pierowe [akcesoria na przyjęcia], Domino, Drony (zabawki), edukacyjne 
gry elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe 
do kolekcjonowania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów 
sportowych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania 
konsolami do gier wideo, huśtawki [zabawki], Konstrukcje do zabawy 
dla dzieci, latawce, losy na loterie, łyżworolki, łyżwy, Małe trampoli-
ny, namioty do zabawy, narty, Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place 
zabaw, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fi-
zycznych, skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do  noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia do  sztuczek 
magicznych, Urządzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie 
wodne [urządzenia do zabaw], Konsole do gier, Kontrolery do konsoli 
gier, Kontrolery do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przenośne 
gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry kompute-
rowe, Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 lody, Chipsy 
[produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, Przekąski słone 
na  bazie zbóż, Batony zbożowe i  energetyczne, Cukierki, batony 
i  guma do  żucia, Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  cia-
steczka, Wyroby piekarnicze, napoje mrożone na bazie kawy, Mrożo-
ne wyroby cukiernicze zawierające lody, sorbety, Desery lodowe, 
Owsianka, Muesli, Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki 
zbożowe, Cukierki, słodycze [cukierki], słodycze bez cukru, 32 napo-
je bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje owocowe i  soki owocowe, Piwo, soki, Wody gazowane, Wody 
mineralne, Cola, lemoniada, 35 administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt 
finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Fakturowanie, ekonomiczne prognozy, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w  zakresie organizowania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach 
wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron interne-
towych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profilo-
wanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja filmów reklamo-
wych, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Outsourcing [doradztwo bizneso-
we], Organizowanie targów handlowych, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Re-
klamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do  celów handlo-
wych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie 

dzwonków telefonicznych do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego w  zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportow-
ców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do  celów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wy-
pożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe-
go, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  oprogramowania 
komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefo-
nami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, 
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promocją 
sławnych osób, analiza trendów biznesowych, analiza trendów mar-
ketingowych, Doradztwo w  zakresie planowania kariery, Marketing 
cyfrowy, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Organizo-
wanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja mate-
riałów reklamowych, Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama 
i marketing, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i mode-
lek, Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach rekla-
mowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Usługi 
handlu detalicznego związane z  pobieralnymi publikacjami elektro-
nicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyposażeniem 
domu, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
żywności, 36 administrowanie finansami, administrowanie inwesty-
cjami, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, 
analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Doradztwo dotyczące inwesty-
cji kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomo-
ści, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyj-
ne, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitało-
wych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w za-
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kresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, 
Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów roz-
wojowych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finansowa-
nie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, 
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestycje kapita-
łowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], notowania giełdowe, 
Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie inwestycji, Organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie zbiórek finanso-
wych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 
Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie inwestycji w nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące inwestycji, skomputeryzowane usługi 
w zakresie informacji finansowej, sponsorowanie finansowe, Udzielanie 
informacji finansowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i  wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości w  zakresie 
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i  sprzedażą budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi finansowe związane z  działalnością gospodarczą, Usługi 
nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie in-
westowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządza-
nia finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zbierania funduszy za  pośred-
nictwem strony crowdfunding, Wycena nieruchomości, Wynajem bu-
dynków, Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynka-
mi, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie in-
westycjami w  nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, Zbieranie funduszy w celach finanso-
wych, 37 Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doładowywania po-
jazdów elektrycznych, nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje bu-
dowlane, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa fabryk, 
38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie bezprzewodowe, łączność telegraficzna, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, Komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, Fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, agencje informacyjne, Przesy-
łanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfro-
wych, Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, Trans-
misja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wi-
deo na  żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 
Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do  globalnych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Usługi w zakresie wide-
okonferencji, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyj-
nej, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa 
danych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja dźwię-
ku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na  życzenie online, Przekazywanie informacji i  danych 
za pośrednictwem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji drogą 
online, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych audio za pośred-
nictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do  treści, stron interneto-
wych i  portali, Usługi związane z  portalami telekomunikacyjnymi, 

Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośred-
nictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, elektro-
niczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez 
światową sieć komputerową, Udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za  pośrednictwem platform i  portali internetowych, Zapewnianie 
dostępu do informacji w Internecie, Udostępnianie komputerowej bazy 
danych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji informacji, 41 Chronometraż imprez 
sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, 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, Dubbing, Dystrybucja filmów, 
Fotografia, Fotoreportaże, hazard, Informacja o  edukacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie 
i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, Organizowanie 
i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w  ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie 
dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikro-
filmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport (Wy-
pożyczanie sprzętu-) [z  wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów 
[np . do filmów], studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu do  gry w  golfa, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztu-
ki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezente-
rów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Wynajem urzą-
dzeń do  gier, Wystawianie spektakli na  żywo, Wystawianie spektakli 
rewiowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w  celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opra-
cowywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie publiko-
wania online, Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki 
online, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Organizowa-
nie konkursów za  pośrednictwem Internetu, Zapewnianie rozrywki 
na żywo, edycja nagrań wideo, edycja nagrań audio, Montaż wideo, na-
grywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja graficznych frag-
mentów filmowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Organizacja i  przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Publikowanie piosenek, 
Dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej muzyki, Impresariat arty-
styczny, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi edukacyjne 
i  szkoleniowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
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analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania nauko-
we i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania technolo-
giczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż kon-
wersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Powielanie programów komputero-
wych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie budowlane, Pro-
jektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie sys-
temów komputerowych, Projektowanie urbanistyczne, Rozsiewanie 
środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, styliza-
cja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług dotyczących uwie-
rzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem tech-
nologii do transakcji handlu elektronicznego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programo-
wanie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów komputerowych, 
Projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron interneto-
wych, Programowanie oprogramowania do  platform internetowych, 
Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie 
jako usługa [saas], Platforma jako usługa [Paas], Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Usługi w  zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i  barw 
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie, 
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, 44 Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usłu-
gi medycyny alternatywnej, Uprawa roślin, sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, hodowla zwierząt, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, aromaterapia, Usługi fryzjerskie, Usłu-
gi kosmetyczne, Masaż .
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(732) Cheveki-grus s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Bac-entos
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceuty-
ki i naturalne środki lecznicze, Probiotyki (suplementy), Probiotyczne 
preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne prepa-
raty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Preparaty probiotyczne 
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równo-
wagi flory w  układzie trawiennym, Preparaty lecznicze do  leczenia 
jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Prepa-
raty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia .

(111) 350306 (220) 2021 09 23 (210) 534293
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) InVICTa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aIOO
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, 
Interaktywne bazy danych, Dane zapisane elektronicznie, Interaktyw-
ne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie 
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie 
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających po-
dejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie do  integracji sztucznej inteligencji i  uczenia ma-
szynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do  opieki zdrowotnej, Oprogramowanie interaktywne 
oparte na  sztucznej inteligencji, Oprogramowanie do  uczenia ma-

szynowego, Oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki 
zdrowotnej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Kompilacja 
raportów medycznych, leczenie bezpłodności, Usługi zapładniania 
metodą in vitro, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Usługi w za-
kresie medycyny i zdrowia związane z Dna, genetyką i testami gene-
tycznymi, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka .
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(540) (znak słowny)
(540) neTeKO
(510), (511) 16 arkusze do pakowania z papieru, Blistry do pakowania, 
Brązowy papier do pakowania, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do  pakowania żywności, Dekoracyjny papier do  pakowania, Folie 
bąbelkowe do pakowania, Folie do pakowania artykułów żywnościo-
wych, Kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], Kartono-
we pudełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, 
Kartony do pakowania, Kartony z tektury do pakowania, Koperty pa-
pierowe do pakowania, Materiały do pakowania z papieru, Materia-
ły do pakowania z kartonu, Papier do pakowania prezentów, Papier 
do  pakowania żywności, Papierowe pudełka do  pakowania, Papie-
rowe torebki do pakowania, arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, Utrzymujące wilgoć 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Karton opako-
waniowy, Kartonowe kontenery do pakowania, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Kartony do dostarczania towarów, Kartony na prezen-
ty, Kolorowy karton, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Ma-
teriały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Opakowania 
kartonowe, Papier i karton, Podstawki pod szklanki z kartonu, Pojem-
niki kartonowe, Pojemniki kartonowe do  pakowania, Przemysłowy 
papier i  karton, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe do  użytku 
domowego, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka kartonowe 
na drobne upominki, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła kartono-
we, Pudła na  kapelusze z  kartonu, Pudła opakowaniowe [kartono-
we], Rolki kartonowe, Rolki kartonowe na pocztę, składane pudełka 
kartonowe, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wypełnienie z papieru 
lub kartonu, Wystawowe kartonowe pudełka, arkusze do pakowania 
z  tworzyw sztucznych, arkusze z  tworzyw sztucznych do  owijania 
i pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Cienkie 
przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Folia bąbelko-
wa do  pakowania, Folia do  pakowania prezentów, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia wodoodporna z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania żywności, Folie poliety-
lenowe do zawijania lub pakowania, Folie z polipropylenu do pako-
wania, Folie z przezroczystej wiskozy do pakowania, Folie z tworzyw 
sztucznych do  pakowania żywności do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Folie z  tworzyw sztucznych do  owijania i  pakowania, 
Materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, nawijana na rolkę folia z two-
rzywa sztucznego do  pakowania żywności, nawijana na  rolkę folia 
z  tworzywa sztucznego do  pakowania produktów farmaceutycz-
nych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania 
urządzeń elektronicznych, Papier metalizowany do pakowania pre-
zentów, Papier nasączony olejem używany do pakowania, Papierowa 
taśma pakowa, Pojemniki papierowe do pakowania, Pojemniki z pa-
pieru do pakowania, Rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Torby papierowe do  pakowania, Torby do  pakowania wykonane 
z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby do pakowania wy-
konane z biodegradowalnego papieru, Torby wyściełane folią bąbel-
kową do  pakowania, Torby z  folii bąbelkowej do  pakowania, Torby 
z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Torby z  tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z  papieru lub tworzyw sztucznych, etykiety z  papieru lub kartonu, 
Karton, Karton z  miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Koperty 
na  butelki z  papieru lub kartonu, Ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, Pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, Mate-
riały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytu-
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tach papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier w arkuszach [artykuły 
piśmienne], Papierowe pojemniki do  przechowywania, Papierowe 
pojemniki do żywności na wynos, Papierowe torby na prezenty, Po-
jemniki papierowe, Pojemniki wykonane z papieru, Pokrowce papie-
rowe na meble, niedopasowane, Przemysłowe pojemniki opakowa-
niowe z papieru, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka papierowe 
do  przechowywania kartek z  życzeniami, Pudełka z  papieru, Pudła 
papierowe, Taśmy z  papieru, Torby papierowe, Torby papierowe 
do celów domowych, Torby papierowe na pocztę, Torby papierowe 
na zakupy, Torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, To-
rebki z papieru na artykuły żywnościowe, Worki i  torby papierowe, 
Worki papierowe, Wyściełający papier do opakowań, Wyściełane tor-
by papierowe, Wyściółka z papieru, arkusze celulozy regenerowanej 
do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, Materiały amortyzujące 
lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, Pa-
pier do wyściełania, Wyściełane torby tekturowe .

(111) 350308 (220) 2021 09 29 (210) 534500
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) KIK ZIeMsKIe PRODUKTy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
leśniakowizna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiK Krajewscy 1972 PODłOŻa hOBBy ZIeMIa KOMPOsT TORF 
KORa
(540) 

(591) czarny, żółty, czerwony, zielony
(531) 05 .09 .24, 05 .05 .01, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane .

(111) 350309 (220) 2021 08 27 (210) 533257
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) ZaKłaDy MIĘsne sIlesIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda nasze polskie! KIełBasa MyŚlIWsKa TaK KUlTOWe 
nasZe POlsKIe Ulubiona myśliwska teraz w plastrze! BeZPIeCZne 
OPaKOWanIe Folia z  powłoką antybakteryjną Wyprodukowano 
w Polsce z mięsa pochodzącego z Ue .
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały, niebieski, brązowy, szary
(531) 05 .03 .14, 02 .09 .15, 08 .05 .04, 02 .09 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 

26 .04 .02, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Wędliny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin .

(111) 350310 (220) 2021 09 20 (210) 534138
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) PRUsZyŃsKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CanTO
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe ma-
teriały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele 
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, 
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalo-
we, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, niemetalowe 
elementy systemów rynnowych .

(111) 350311 (220) 2021 07 19 (210) 531696
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) alassaD aBeeR, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR Rosa Damascena
(540) 

(591) ciemnoróżowy, jasnobrązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 09 .03 .13
(510), (511) 18 skóra i  imitacja skóry, Bagaż, Torby do przenoszenia, 
Torby, Plecaki, Portmonetki, Portfele, 24 Bielizna pościelowa, narzu-
ty na łóżka, Koce na łóżka, Wyroby tekstylne do użytku jako pościel, 
Tekstylia, Ręczniki [tekstylne], Tekstylia domowe, gobeliny tekstyl-
ne, Zasłony tekstylne, artykuły tekstylne do użytku domowego, 25 
Ubranie, nakrycia głowy, szale na  głowę, Daszki [nakrycia głowy], 
Odzież na szyję, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Obuwie męskie, 
Bielizna, Odzież wierzchnia, Wyroby pończosznicze, Paski [odzież], 
35 Usługi importowe i eksportowe, Prezentacja towarów w mediach 
komunikacyjnych do celów handlu detalicznego, Promocja sprzeda-
ży, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Pokazy towarów w celach 
promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywa-
cyjnymi lub promocyjnymi dla klientów, administracyjne przetwa-
rzanie zamówień, Informacje handlowe i porady dla konsumentów 
przy wyborze produktów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej następujących towarów: skóry i  imitacji skóry, bagażu, toreb 
do przenoszenia, toreb, plecaków, portmonetek, portfeli, mebli, czę-
ści mebli, poduszek [meble], luster [meble], ramek do zdjęć, ramek 
do obrazów, bielizny pościelowej, narzut na  łóżka, koców na  łóżka, 
wyrobów tekstylnych do użytku jako pościel, tekstyliów, ręczników 
[tekstylne], tekstyliów domowych, gobelinów tekstylnych, zasłon 
tekstylnych, artykułów tekstylnych do  użytku domowego, ubrań, 
nakryć głowy, szali na  głowę, daszków [nakrycia głowy], artykułów 
odzieżowych na  szyję, obuwia damskiego, obuwia dziecięcego, 
obuwia męskiego, bielizny, odzieży wierzchniej, wyrobów pończosz-
niczych, pasków [odzież], broszek [akcesoria odzieżowe], spinek 
do włosów, zapięć do włosów, wstążek do włosów, kokard do wło-
sów, ozdób do  włosów, nakryć głowy dla nowożeńców w  postaci 
ozdobnych grzebieni do włosów, dywanów [tekstylne], tapet tekstyl-
nych, tekstylnych pokryć ściennych, dywaników, mat .
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(111) 350312 (220) 2021 09 03 (210) 533513
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) aPaRTBOaT KalInOWsKI, PanTUła,  
CIePlIŃsKI sPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apartBOaT .pl
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 03 .07 .16, 03 .07 .24, 18 .03 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .05, 
27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Wynajem statków, 43 Wynajem bu-
dynków przenośnych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne .

(111) 350313 (220) 2021 08 05 (210) 532404
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) TOMasIK TOMasZ aKaDeMIa sPa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hadado
(510), (511) 3 Olejki do  celów kosmetycznych, Kremy do  twarzy 
do użytku kosmetycznego, Kremy do ciała, Kremy do skóry, Kremy 
do rąk, Kremy kosmetyczne, Kremy do mycia, Kremy odżywcze, Ko-
smetyki w postaci kremów, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem 
przeciwzmarszczkowy, Kremy do  oczyszczania skóry, Maseczki 
do ciała w kremie, Kremy oczyszczające, Kremy kosmetyczne odżyw-
cze, Kremy kosmetyczne do  masażu, nieleczniczy krem do  twarzy, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, nielecznicze kremy do skóry, Kremy 
odżywcze nielecznicze, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Pły-
ny do  mycia twarzy [kosmetyki], Środki oczyszczające skórę, Środ-
ki do  oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Maski kosmetyczne, 
Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, nawilżacze do skóry, Środki 
nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, Peelingi do twarzy 
[kosmetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Żele oczyszczające, Żele 
pod oczy, Kosmetyki w formie żeli, Mydła i żele, Żele do użytku ko-
smetycznego, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, To-
niki do użytku kosmetycznego, 41 nauczanie, Zapewnianie szkoleń 
on-line, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych on-
-line, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, 
Zapewnianie szkoleń, kształcenia i  nauczania, Organizacja szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, skomputeryzowane 
szkolenia, szkolenie zaawansowane, szkolenia przemysłowe, Wynaj-
mowanie nagranych szkoleń, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi 
szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenie 
i  instruktaż, Trening osobisty [szkolenie], Produkcja filmów szkole-
niowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Organizo-
wanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkole-
niowych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenie w zakre-
sie higieny, szkolenia w dziedzinie medycyny, Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia biznesowe, Zapewnia-
nie szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, szkolenia techniczne związane z  higieną, Kursy szko-
leniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie seminariów szkoleniowych 
dla klientów, Organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, Kursy 
szkoleniowe związane z medycyną, szkolenie za pośrednictwem me-
diów radiowo-telewizyjnych, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, 
Usługi trenerskie, 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi spa medycznych, 

Usługi medyczne, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, Świadcze-
nie usług przez salony piękności, salony piękności, Pielęgnacja urody 
dla ludzi, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów 
piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, 
Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi w  zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi woskowania ciała w  celu usuwania włosów 
u ludzi, Masaże, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym ma-
sażem japońskim, Informacje dotyczące masażu, Tradycyjny masaż 
japoński .

(111) 350314 (220) 2021 08 07 (210) 532476
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) WĄs JOanna ManDeRKa, Tuchów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Manderka .com
(540) 

(591) żółty, czarny, szary, biały
(531) 03 .11 .10, 03 .11 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 28 artykuły do  zabawy dla dzieci, Zabawki przystoso-
wane do  celów edukacyjnych, Zabawki, gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy, gry, Pacynki, Maskotki, Dekoracje świąteczne, akcesoria 
dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Dekoracje, artykuły de-
koracyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami i innymi artykułami 
służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z artykułami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Publikowanie (online), Publikowanie (druk) .

(111) 350315 (220) 2021 08 07 (210) 532477
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) WĄs JOanna ManDeRKa, Tuchów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Manderka
(510), (511) 28 artykuły do  zabawy dla dzieci, Zabawki przystoso-
wane do  celów edukacyjnych, Zabawki, gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy, gry, Pacynki, Maskotki, Dekoracje świąteczne, akcesoria 
dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Dekoracje, artykuły de-
koracyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami i innymi artykułami 
służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z artykułami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
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edukacja, rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Publikowanie (online), Publikowanie (druk) .

(111) 350316 (220) 2021 08 09 (210) 532556
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) akzo nobel Coatings International B .V ., amsterdam (nl)
(540) (znak słowny)
(540) WIgRanIT
(510), (511) 2 Farby i  farby mocno rozcieńczone, Powłoki, Pokosty, 
lakiery, Rozcieńczalniki, Preparaty zabezpieczające przed niszcze-
niem drewna, Oleje stosowane do obróbki drewna, Powłoki do użyt-
ku jak podkłady gruntowe, Bejce do drewna i barwniki do drewna, 
Wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone są wyłącznie 
do stosowania przez końcowych użytkowników przemysłowych lub 
profesjonalnych malarzy .

(111) 350317 (220) 2021 08 10 (210) 532565
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 30
(732) WattPower Technology Co ., lTD, nanjing (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Baterie elektryczne, akumulatory elektryczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Baterie słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Płyty do akumulatorów elektrycznych, skrzynki 
akumulatorowe, ładowarki do baterii, Moduły słoneczne, Baterie li-
towo-jonowe, Baterie litowe, Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do  wytwarzania energii elektrycznej z  energii słonecznej, Moduły 
fotowoltaiczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego .

(111) 350318 (220) 2021 08 12 (210) 532669
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 13
(732) PUResa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) puresa good Wood
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż produktów bambusowych, sprzedaż arty-
kułów higienicznych .

(111) 350319 (220) 2021 08 13 (210) 532726
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 20
(732) lPCO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaTeRlane CORneR

(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .04 .07
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości, 
w  tym nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych świadczo-
ne na  rzecz osób trzecich oraz świadczone na  rzecz osób trzecich 
usługi w  zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalny-
mi, wszystkie powyższe z  wyłączeniem usług polegających na  or-
ganizowaniu targów, wystaw, konferencji i  zebrań o  charakterze 
biznesowym, handlowym, reklamowym i  komercyjnym, 36 Usługi 
dotyczące nieruchomości nieujęte w  innych klasach, obrót nieru-
chomościami, administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, usługi w  zakresie 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie 
dotyczącym nieruchomości, w tym dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, obrotu nieruchomościami oraz doradztwo związane 
z  finansowaniem inwestycji w  nieruchomości, organizowanie fi-
nansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji do-
tyczących nieruchomości, usługi w  zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w  tym nieruchomości budynkowych i  lokalowych, 
ocena, szacowanie i  wycena nieruchomości, usługi w  zakresie in-
westowania w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 39 Usłu-
gi transportowe nieujęte w innych klasach, transport osób i rzeczy, 
wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni i obiektów magazynowych .

(111) 350320 (220) 2021 08 13 (210) 532727
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 20
(732) lPCO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaTeRlane OaK
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 05 .07 .07
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości, 
w  tym nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych świadczone 
na rzecz osób trzecich oraz świadczone na rzecz osób trzecich usługi 
w zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, wszyst-
kie powyższe z wyłączeniem usług polegających na organizowaniu 
targów, wystaw, konferencji i  zebrań o  charakterze biznesowym, 
handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 Usługi dotyczące nie-
ruchomości nieujęte w  innych klasach, obrót nieruchomościami, 
administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządza-
nie inwestycjami w  nieruchomości, usługi w  zakresie pośrednictwa 
w  obrocie nieruchomościami, doradztwo w  zakresie dotyczącym 
nieruchomości, w tym dotyczące inwestowania w nieruchomości, ob-
rotu nieruchomościami oraz doradztwo związane z  finansowaniem 
inwestycji w  nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
usługi w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości, w tym nieru-
chomości budynkowych i  lokalowych, ocena, szacowanie i  wycena 
nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, po-
moc w  nabywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 Usługi transportowe nieujęte w innych 
klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie garaży i miejsc par-
kingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych .
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(111) 350321 (220) 2021 08 31 (210) 533368
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) TaRKa KlaUDIa KlaTeX CORP ., Dąbrowa górnicza (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KlaTeX
(510), (511) 35 Kampanie marketingowe, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Orga-
nizacja konkursów w  celach reklamowych, Organizowanie i  prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, Pomoc w  komercjalizacji 
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Prezentacja firm oraz 
ich  towarów i  usług w  Internecie, Promocja online sieci kompute-
rowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Publika-
cja treści reklamowych, Reklama, agencje reklamowe, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów mody 
w  celach promocyjnych, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi modelek i modeli do celów rekla-
mowych lub promocji sprzedaży, Usługi public relations, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania 
kariery, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Doradztwo w zakresie planowania kariery, analiza trendów marke-
tingowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line .

(111) 350322 (220) 2019 08 01 (210) 503004
(151) 2022 01 19 (441) 2019 09 16
(732) aUROVITas PhaRMa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fosydyna suplement diety
(540) 

(591) jasnofioletowy, ciemnofioletowy, niebieski, czarny
(531) 02 .01 .01, 02 .09 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy 
diety dla ludzi .

(111) 350323 (220) 2020 06 29 (210) 515298
(151) 2022 01 28 (441) 2020 08 24
(732) BUJaRsKa-CIsZeK JOanna, łomianki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) la VOlTa
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, ta-
bliczki i dzieła sztuki wykonane z  takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły porcelanowe do ce-
lów dekoracyjnych .

(111) 350324 (220) 2020 07 21 (210) 516245
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) PIeCZOnKa łUKasZ, Cieszyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nowe Brzmienia

(510), (511) 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 35 usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, dostarczanie powierzchni 
reklamowych w  globalnej sieci komputerowej, oferowanie i  wyna-
jem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów 
dotyczące następujących towarów: płyty kompaktowe z  muzyką, 
dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wi-
deo z muzyką do pobrania, perkusyjne pady ćwiczeniowe, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem, bluzy, czapki, frot-
ki do  włosów, kubki, breloki do  kluczy, smycze do  kluczy, naklejki, 
książki, czasopisma, 41 pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, publikacja bro-
szur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy imprez, publikacja 
recenzji online w  dziedzinie rozrywki, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie fotografii, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, edukacja, roz-
rywka i sport, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 350325 (220) 2020 09 11 (210) 518289
(151) 2021 06 30 (441) 2021 02 22
(732) TUChOWsKa MaRTa, łódź (Pl);
DOMaleWsKa MaRCelIna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaPaRZOne
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .11, 27 .05 .25
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, kawa, 
mieszanki kawowe, substytuty kawy i herbaty, czekolada, napoje cze-
koladowe, napoje kawowe, ziarna kawy, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, kakao, napoje sporządzone z kakao, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, napoje mrożone na bazie kawy, napoje gazo-
wane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], herbaty, herbata mrożona 
(nie  do  celów medycznych), mieszanki herbat, napoje sporządzone 
z herbaty, liście herbaty, napary ziołowe, zioła suszone, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciasta, lody, gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, ka-
napki, gotowe przekąski na bazie zbóż, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kakao, usługi marketingowe w dziedzinie restau-
racji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień online, usługi 
sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z  napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z piwem, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, kawiarnia, 
herbaciarnie, puby, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy 
do biur [dostawa napojów], zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi snack-
-barów, usługi barów z sokami, kafeterie [bufety], usługi kateringowe  .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350326 (220) 2021 02 18 (210) 524876
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) KUZłO JOanna PROWIng, lesko (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) snOWglIDIng
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport .
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(111) 350327 (220) 2021 04 14 (210) 527520
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) RayPaTh InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Rząska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RayPaTh InTeRnaTIOnal
(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 05 .03 .06, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Środki wybielające i  inne substancje stosowane w  pra-
niu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, 
Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do  pielęgna-
cji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, 
Produkty weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność, substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
Żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, Woski den-
tystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicy-
dy, herbicydy, 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, Tworzywa 
sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, Materiały uszczelniają-
ce z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki, Materiały izolacyjne, Rury 
elastyczne niemetalowe, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i  go-
spodarstwa domowego, grzebienie, gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli 
do malowania), Materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Wyroby szklane, por-
celanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, Pakuły czyszczące, 24 
Tekstylia nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, Obrusy .

(111) 350328 (220) 2021 04 14 (210) 527556
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) ŚleBIODa KRysTIan MUlTIsTORe eCOTOys, sady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModernhOMe By MUlTIsTORe
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 07 .01 .24, 07 .01 .25, 07 .03 .11, 
07 .03 .12, 07 .03 .25, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .12
(510), (511) 11 grille do gotowania, 20 Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Krzesła, stoły, Półki jako meble, Wieszaki do  ubrań, 
Meble ogrodowe, huśtawki montowane na ganku, Meble na taras .

(111) 350329 (220) 2021 04 23 (210) 527959
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) ITPs gmbh, appen-etz (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaRVIn’s Tea
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 24 .17 .01, 11 .03 .04, 11 .03 .20, 01 .15 .11

(510), (511) 30 Kawa, herbata, substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Kakao, Czekolada, sól, Przy-
prawy, Zioła przetworzone .

(111) 350330 (220) 2021 04 23 (210) 527966
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) ITPs gmbh, appen-etz (De)
(540) (znak słowny)
(540) BOs!
(510), (511) 30 Kawa, herbata, substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Kakao, Czekolada, sól, Przy-
prawy, Zioła przetworzone .

(111) 350331 (220) 2021 05 04 (210) 528411
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) CZeRWIŃsKI gRZegORZ, Pływaczewo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) green owl
(510), (511) 16 Papier, tektura, karton i  opakowania z  nich, Papier 
do celów przemysłowych, Papier w masowych ilościach, Papier za-
bezpieczony, Tektura na  opakowania, Drukowane materiały opa-
kowaniowe z papieru, Folia, Papier cięty laserowo, Papier do druku 
cyfrowego, Papier do wyrobu toreb i worków, Papier drukarski, Pa-
pier elektrostatyczny, Papier powlekany, Papier rolowany do  dru-
karek, Papier wodoodporny [inny niż używany w  budownictwie], 
Półobrobiony papier, Tuby z tektury, Materiały drukowane, Broszury, 
Papier laminowany, arkusze celulozy regenerowanej do  owijania, 
arkusze do pakowania z papieru, arkusze do pakowania z tworzyw 
sztucznych, Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Materiały 
do opakowywania, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania 
kartonowe, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki kartonowe, 
Pojemniki wykonane z  papieru, Przemysłowe pojemniki opakowa-
niowe z  papieru, Pudełka z  papieru lub kartonu, torby papierowe, 
Folie z polipropylenu do pakowania, Folie klejące do artykułów pa-
pierniczych, Folie z przezroczystej wiskozy do pakowania, Taśmy [in-
troligatorstwo], Taśmy papierowe, Taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Opako-
wania giętkie lub sztywne, mianowicie: folie, kieszenie, woreczki, 
kieszonki, worki, saszetki, pudełka i  tubki z  tworzyw sztucznych, 
papieru, tektury do konfekcjonowania produktów spożywczych, ko-
smetycznych, farmaceutycznych lub parafarmaceutycznych, Pojem-
niki do pakowania i materiały do pakowania wykonane z papieru lub 
wykonane z  papieru powlekanego tworzywem sztucznym, Torby, 
Worki, tuby, tacki i arkusze do pakowania i przechowywania artyku-
łów żywnościowych i produktów płynnych lub półpłynnych, Papier 
laminowany, karton lub tektura do  pakowania, dystrybucji, opako-
wania i przechowywania żywności i produktów płynnych, Jednora-
zowe produkty papierowe, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Pojemniki opakowaniowe z regenerowanej 
celulozy, Tubki i fiolki-tubki z giętkich tworzyw sztucznych do pako-
wania, 17 Metalowe folie laminowane papierem [z przewagą papie-
ru] do izolacji, laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku 
w produkcji, laminowane materiały z tworzyw sztucznych do użytku 
w produkcji, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Folie polie-
strowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie polipropylenowe, 
inne niż do  zawijania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż 
do  zawijania lub pakowania], Folie pokryte substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji, Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub 
zawijania], Folie z  tworzyw sztucznych stosowane w  laminowaniu 
papieru, Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowa-
nia, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowa-
nia], Folie z  polichlorku winylu [inne niż do  zawijania lub pakowa-
nia], Wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlorku winylu do użytku 
w  produkcji, Papiery maskujące [przylepne] inne niż do  artykułów 
papierniczych, do użytku domowego lub medycznego, Taśmy samo-
przylepne do  celów technicznych, Taśmy samoprzylepne, inne niż 
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 35 Usługi rekla-
mowe, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, administrowanie sprze-
dażą, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gro-
madzenie, na rzecz innych osób, papieru, kartonu, tektury, laminatów 



86 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 16/2022

z zawartością papieru, kompozytów, opakowań, pojemników, mate-
riałów z papieru, folii, taśm w celu umożliwienia klientom wygodne-
go porównywania i kupowania tych towarów, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i prezentacji 
w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastoso-
waniu sieci komputerowych, Organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, admini-
strowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w  orga-
nizowaniu działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Ba-
danie rynku, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Informacja handlowa, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, sprzedaż hur-
towa, detaliczna, internetowa papieru, kartonu, tektury, laminatów 
z  zawartością papieru, kompozytów, opakowań, pojemników, ma-
teriałów z papieru, folii, taśm, 39 Konfekcjonowanie towarów, Trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie i dostarcza-
nie towarów z  zamówień, 40 Drukowanie wzorów dekoracyjnych 
na  papierze pakowym i  foliach z  tworzyw sztucznych, Drukowanie 
obrazów na  przedmiotach, Montaż na  zamówienie części kompo-
zytowych i z tworzyw sztucznych na rzecz innych osób, Odlewanie 
pod ciśnieniem z tworzyw sztucznych, Cięcie, formowanie i powle-
kanie wewnątrz i  na  zewnątrz tubek, butelek i  pojemników prze-
znaczonych na  produkty spożywcze, kosmetyczne, upiększające, 
perfumeryjne, higieniczne, drukowanie z nośników cyfrowych, dru-
kowanie z wykorzystaniem zapisu cyfrowego, drukowanie cyfrowe, 
42 Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami (dla osób 
trzecich), Badanie i rozwój produktów i form w zakresie opakowań, 
tubek, pojemników dla produktów kosmetycznych, upiększających, 
perfumeryjnych, higienicznych, spożywczych, Badania w dziedzinie 
mechaniki, inżynierii materiałowej, papieru i drewna, kompozytów, 
powłok i  warstw, Badania techniczne w  zakresie opakowań, tubek, 
pojemników dla produktów kosmetycznych, upiększających, perfu-
meryjnych, higienicznych, spożywczych, Projektowanie opakowań, 
stylizacja, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i badania projektów 
technicznych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, 
Kontrola i testowanie jakości, Monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, Testowanie produktów, Testowanie papieru, Usługi 
badawczo-rozwojowe, Wzornictwo przemysłowe .

(111) 350332 (220) 2021 05 04 (210) 528412
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) CZeRWIŃsKI gRZegORZ, Pływaczewo (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony
(531) 29 .01 .11, 03 .07 .05
(510), (511) 16 Papier, tektura, karton i  opakowania z  nich, Papier 
do celów przemysłowych, Papier w masowych ilościach, Papier za-
bezpieczony, Tektura na  opakowania, Drukowane materiały opa-
kowaniowe z papieru, Folia, Papier cięty laserowo, Papier do druku 
cyfrowego, Papier do wyrobu toreb i worków, Papier drukarski, Pa-
pier elektrostatyczny, Papier powlekany, Papier rolowany do  dru-
karek, Papier wodoodporny [inny niż używany w  budownictwie], 
Półobrobiony papier, Tuby z tektury, Materiały drukowane, Broszury, 
Papier laminowany, arkusze celulozy regenerowanej do  owijania, 
arkusze do pakowania z papieru, arkusze do pakowania z tworzyw 
sztucznych, Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Materiały 
do opakowywania, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania 
kartonowe, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki kartonowe, 
Pojemniki wykonane z  papieru, Przemysłowe pojemniki opakowa-

niowe z  papieru, Pudełka z  papieru lub kartonu, Torby papierowe, 
Folie z polipropylenu do pakowania, Folie klejące do artykułów pa-
pierniczych, Folie z przezroczystej wiskozy do pakowania, Taśmy [in-
troligatorstwo], Taśmy papierowe, Taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Opako-
wania giętkie lub sztywne, mianowicie: folie, kieszenie, woreczki, 
kieszonki, worki, saszetki, pudełka i  tubki z  tworzyw sztucznych, 
papieru, tektury do konfekcjonowania produktów spożywczych, ko-
smetycznych, farmaceutycznych lub parafarmaceutycznych, Pojem-
niki do pakowania i materiały do pakowania wykonane z papieru lub 
wykonane z  papieru powlekanego tworzywem sztucznym, Torby, 
Worki, tuby, tacki i arkusze do pakowania i przechowywania artyku-
łów żywnościowych i produktów płynnych lub półpłynnych, Papier 
laminowany, karton lub tektura do  pakowania, dystrybucji, opako-
wania i przechowywania żywności i produktów płynnych, Jednora-
zowe produkty papierowe, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Pojemniki opakowaniowe z regenerowanej 
celulozy, Tubki i fiolki-tubki z giętkich tworzyw sztucznych do pako-
wania, 17 Metalowe folie laminowane papierem [z przewagą papie-
ru] do izolacji, laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku 
w produkcji, laminowane materiały z tworzyw sztucznych do użytku 
w produkcji, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Folie polie-
strowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie polipropylenowe, 
inne niż do  zawijania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż 
do  zawijania lub pakowania], Folie pokryte substancjami klejącymi 
do użytku w produkcji, Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub 
zawijania], Folie z  tworzyw sztucznych stosowane w  laminowaniu 
papieru, Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowa-
nia, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowa-
nia], Folie z  polichlorku winylu [inne niż do  zawijania lub pakowa-
nia], Wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlorku winylu do użytku 
w  produkcji, Papiery maskujące [przylepne] inne niż do  artykułów 
papierniczych, do użytku domowego lub medycznego, Taśmy samo-
przylepne do  celów technicznych, Taśmy samoprzylepne, inne niż 
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 35 Usługi rekla-
mowe, Marketing, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, administrowanie sprze-
dażą, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gro-
madzenie, na rzecz innych osób, papieru, kartonu, tektury, laminatów 
z zawartością papieru, kompozytów, opakowań, pojemników, mate-
riałów z papieru, folii, taśm w celu umożliwienia klientom wygodne-
go porównywania i kupowania tych towarów, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i prezentacji 
w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastoso-
waniu sieci komputerowych, Organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, admini-
strowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w  orga-
nizowaniu działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Ba-
danie rynku, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Informacja handlowa, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, sprzedaż hur-
towa, detaliczna, internetowa papieru, kartonu, tektury, laminatów 
z  zawartością papieru, kompozytów, opakowań, pojemników, ma-
teriałów z papieru, folii, taśm, 39 Konfekcjonowanie towarów, Trans-
port, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie i dostarcza-
nie towarów z  zamówień, 40 Drukowanie wzorów dekoracyjnych 
na  papierze pakowym i  foliach z  tworzyw sztucznych, Drukowanie 
obrazów na  przedmiotach, Montaż na  zamówienie części kompo-
zytowych i z tworzyw sztucznych na rzecz innych osób, Odlewanie 
pod ciśnieniem z tworzyw sztucznych, Cięcie, formowanie i powle-
kanie wewnątrz i  na  zewnątrz tubek, butelek i  pojemników prze-
znaczonych na  produkty spożywcze, kosmetyczne, upiększające, 
perfumeryjne, higieniczne, drukowanie z nośników cyfrowych, dru-
kowanie z wykorzystaniem zapisu cyfrowego, drukowanie cyfrowe, 
42 Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami (dla osób 
trzecich), Badanie i rozwój produktów i form w zakresie opakowań, 
tubek, pojemników dla produktów kosmetycznych, upiększających, 
perfumeryjnych, higienicznych, spożywczych, Badania w dziedzinie 
mechaniki, inżynierii materiałowej, papieru i drewna, kompozytów, 
powłok i  warstw, Badania techniczne w  zakresie opakowań, tubek, 
pojemników dla produktów kosmetycznych, upiększających, perfu-
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meryjnych, higienicznych, spożywczych, Projektowanie opakowań, 
stylizacja, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i badania projektów 
technicznych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, 
Kontrola i testowanie jakości, Monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, Testowanie produktów, Testowanie papieru, Usługi 
badawczo-rozwojowe, Wzornictwo przemysłowe .

(111) 350333 (220) 2021 05 06 (210) 528500
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) FaBRyKa CUKIeRKÓW PsZCZÓłKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka od 1952 Party KIDs
(540) 

(591) żółty, brązowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, biały
(531) 03 .13 .04, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, Cukierki, Wyroby 
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), 
Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka .

(111) 350334 (220) 2021 05 11 (210) 528651
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) IDealIa InVesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kielce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) idealia
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania ryn-
kowe, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  rekla-
mie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, 
reklama, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
marketingowe, Usługi public relations, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 Usługi organizowania i  prowadzenia szkoleń: szko-
lenia biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi progra-
mowania systemów komputerowych, Usługi grafiki, Projektowanie, 
architektura budynków, pomieszczeń, aranżacja wnętrz .

(111) 350335 (220) 2021 05 11 (210) 528652
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) IDealIa InVesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idealia
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 03 .07 .21, 03 .07 .24
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania ryn-
kowe, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  rekla-
mie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, 
reklama, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 

marketingowe, Usługi public relations, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 Usługi organizowania i  prowadzenia szkoleń: szko-
lenia biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi progra-
mowania systemów komputerowych, Usługi grafiki, Projektowanie, 
architektura budynków, pomieszczeń, aranżacja wnętrz .

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) 050733 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 059385 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 074982 (180) 2031 11 20 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: sita do maszyn czysz-
czących, młynów, śrutowników 
suszarni .

(111) 075236 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 076636 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 078232 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 078233 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 078234 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 078236 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 078318 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 078411 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078412 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078415 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078429 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 078505 (180) 2032 05 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 078506 (180) 2032 05 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 078674 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 080668 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 080669 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 081872 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 092852 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 145770 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 148635 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 150852 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 159281 (180) 2031 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 159283 (180) 2031 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 160875 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 161294 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 161714 (180) 2031 11 20 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 42: architektura, inżynieria 
w  zakresie transportu wodnego, 
lądowego, rurociągowego i  bu-
downictwa morskiego, projekty 
techniczne w zakresie wznoszenia 
budynków i budowli, specjalistycz-
nych robót budowlanych, robót 
budowlano-wykończeniowych, 
obiektów mostowych, rurociągów, 
linii elektroenergetycznych, linii 
telekomunikacyjnych, wykony-
wania robót budowlanych drogo-
wych, budowy obiektów inżynierii 
wodnej, instalacji budowlanych 
elektrycznych, cieplnych, wod-
nych, wentylacyjnych i  gazowych, 
analiza projektów technicznych, 
badania techniczne, doradztwo 
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budowlane, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, doradztwo 
techniczne dla przemysłu i  trans-
portu, doradztwo w  sprawach 
sprzętu komputerowego, opraco-
wanie oprogramowania kompute-
rów, programowanie komputerów, 
prowadzenie prac badawczo-roz-
wojowych w dziedzinie nauk przy-
rodniczych i technicznych .

(111) 162165 (180) 2031 12 05 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 3: olejki eteryczne, środ-
ki do  pielęgnacji włosów, środki 
myjące, środki do  czyszczenia 
zębów, środki do prania, toaleto-
we środki sanitarne, dezodoranty 
osobiste, perfumy, wody koloń-
skie, preparaty do  wybielania; 5: 
leki, środki dezynfekcyjne, die-
tetyczne środki medyczne, żyw-
ność witaminizowana do  celów 
leczniczych, dietetyczne środki 
spożywcze a  mianowicie odżyw-
ki dla sportowców zawierające 
węglowodany, białko i  witaminy; 
32: wody mineralne i  gazowane, 
napoje bezalkoholowe, syropy, 
preparaty do  przygotowywania 
napojów, napoje owocowe i  soki 
owocowe .

(111) 163312 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 163318 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 163322 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 163742 (180) 2031 11 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: świadczenie usług 
w  zakresie reklamy i  działalności 
informacyjnej, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, 
projektowanie plakatów informa-
cyjno-reklamowych, usługi w  za-
kresie pośrednictwa handlowego 
- kojarzenie kontrahentów, do-
radztwo handlowe, tworzenie baz 
danych - kompilacja i  systematy-
zacja informacji, organizowanie 
wystaw w  celach handlowych 
i  reklamowych, pokazy towarów, 
aukcje, promocje sprzedaży, do-
radztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, prezentacje programów 
komputerowych, sprzedaż za po-
średnictwem internetu; 41: świad-
czenie usług wydawniczych w za-
kresie publikowania i  reprodukcji 
zapisanych nośników informacji, 
organizowanie i prowadzenie im-
prez sportowych, rekreacyjnych 
i rozrywkowych, doradztwo i pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
i sprawności fizycznej .

(111) 164045 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 164048 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 164069 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 164179 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 164640 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości

(111) 164699 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 164877 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 164878 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 164917 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 164918 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 164919 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 165059 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 165206 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 165382 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 165384 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165592 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 165594 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 165730 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 165811 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 165818 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 166228 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 166360 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 166370 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 166371 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 166417 (180) 2031 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 166750 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 166897 (180) 2031 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 167339 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 167717 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 167909 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 167910 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 169154 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 170028 (180) 2032 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 170041 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 170083 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 170514 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 173037 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 173714 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 176913 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 178587 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 7: elementy silników ra-
kietowych, części maszyn, a mia-
nowicie sterowniki paliwa i pom-
py do  zastosowań lotniczych, 
silniki do  zastosowań lotniczych, 
sprzęt natryskowy do  cieczy, 
spryskiwacze z  napędem me-
chanicznym i  części zamienne 
do nich, silniki i elementy silników 
nie  przeznaczone do  pojazdów 
lądowych, elementy uszczelnia-
jące sprężarek, części maszyn 
do  zastosowań przemysłowych, 
taśmy przenośników, podnośni-
ków i wyciągów, sprężarki powie-
trza i  gazu oraz części zamienne 
do nich, pompy próżniowe i czę-
ści zamienne do nich, obrabiarki, 
a  mianowicie elektrody, przy-
rządy obróbkowe oraz osprzęt 
do obróbki elektromechanicznej, 
przebijaki, punktaki, dziurkarki, 
perforatory oraz tłoczniki, ma-
tryce, narzynki do  zastosowań 
przemysłowych, młyny prochowe 
do  zastosowań przemysłowych, 
złącza kompensacyjne, a  także 
wycieraczki prętowe, skrobaki 
i zgarniacze, maszyny i obrabiarki, 
silniki (z  wyjątkiem stosowanych 
w pojazdach lądowych), mechani-
zmy sprzęgania i napędu (z wyjąt-
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kiem stosowanych w  pojazdach 
lądowych), mechaniczne narzę-
dzia rolnicze, inkubatory do  jaj; 
9: elektronika lotnicza, a  miano-
wicie elektroniczne wyświetlacze 
lotnicze, czujniki elektroniczne, 
komputery, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, oprogramo-
wanie komputerowe, kontrolery 
oświetlenia, powietrzne syste-
my alarmowe, systemy unikania 
kolizji i  systemy ostrzegawcze, 
przyrządy kontrolne osiągów ae-
rodynamicznych, systemy pogo-
dowe i  wyświetleniowe systemy 
kartograficzne, komputery grafiki 
radarowej, instrumenty wska-
zujące położenie, żyroskopowe 
instrumenty kierunkowe i położe-
niowe (orientacyjne), kontrolery 
lotu i  wyświetlacze kontroli lotu, 
kontrolery autopilota, zespolone 
wyświetlacze położenia i prędko-
ści, a  także czujniki, komputery 
i  wskaźniki temperatury, ciśnie-
nia, wykrywania oblodzenia, 
danych dotyczących powietrza, 
kąta natarcia, prędkości, mo-
mentu obrotowego, zbliżenia, 
a  także ostrzegające przed prze-
ciągnięciem, elektroniczny, elek-
tromechaniczny i optyczny sprzęt 
do  określania warunków pogo-
dowych, źródła zasilania i  urzą-
dzenia klimatyzacyjne do  stat-
ków powietrznych, elektroniczne 
elementy i  urządzenia lotnicze, 
a mianowicie procesory i systemy 
sterujące, czasowe, telemetrycz-
ne, pobierania danych, obsługi 
i  zarządzania, zarządzania i  dys-
trybucji mocy, rejestrujące, za-
rządzania termicznego, kontroli 
położenia oraz procesory i syste-
my testowe, elektromechaniczne 
urządzenia uruchamiające oraz 
systemy sterowania uruchamia-
niem, kontrolery ogrzewania szy-
by przedniej, kontrolery ogrze-
wania wiatrochronu, sygnałowe 
urządzenia warunkujące, czujniki 
masowego natężenia przepływu, 
czujniki i  wskaźniki temperatury 
hamulca, przyrządy kontrolne 
i  kontrolery natężenia prądu, 
elektryczne urządzenia tłumiące, 
elektroniczne, elektromecha-
niczne i  optyczne wyposażenie 
do  kontroli lotu, pomiaru i  za-
rządzania zasilaniem, paliwem, 
cieczą, wodą i  odpadami, po-
miaru i  zarządzania odpadkami 
płynnymi, pomiaru i  zarządzania 
gęstością cieczy, kontroli oświe-
tlenia i  temperatury, wykrywania 
ognia i  ochrony przed ogniem, 
wykrywania i  ochrony przed 

przegrzaniem silnika, sterowania 
hamowaniem, sterowania, wy-
czuwania zbliżenia, wykrywania 
płomieni, określania prędkości, 
ciśnienia i  temperatury, a  także 
do  monitorowania warunków 
pracy elementów lotniczych, sys-
temy elektrooptyczne, laserowe 
systemy ostrzegawcze, wizualne 
systemy nadzorujące, systemy 
modelowania i symulacji lotnicze, 
nadmuchiwane rynny ratunkowe 
oraz tratwy ratunkowe, czujniki 
dymu, kalkulatory, okulary sło-
neczne, urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
elektryczne, fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wago-
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do  ratowania życia, 
do  celów dydaktycznych, urzą-
dzenia do  nagrywania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z  nagraniami, 
automaty sprzedające i mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane, urządzenia 
do  gaszenia ognia; 11: grzejniki 
do  statków powietrznych, pneu-
matyczne, elektrotermiczne, elek-
trolityczne i  elektromechaniczne 
urządzenia odladzające i  prze-
ciwoblodzeniowe do  statków 
powietrznych, złączki tulejowe 
o  gorących końcówkach i  ogrze-
wacze krążka, wirnika, prowad-
nicy, lampy i oświetlenie statków 
powietrznych, panele ochrony 
termicznej do  statków powietrz-
nych, ogrzewacze gorącej wody, 
aparatura do  przechowywania, 
dostarczania i  rozporządzania 
wody pitnej i  innych płynów, 
a  także lampy błyskowe i  latar-
ki, urządzenia do  oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zasilania wodą i do ce-
lów sanitarnych; 12: systemy gon-
doli do  statków powietrznych, 
systemy wsporników do  statków 
powietrznych, podwozia samolo-
towe, koła i  hamulce do  statków 
powietrznych, nadmuchiwane 
pasy bezpieczeństwa do  stat-
ków powietrznych i  pojazdów 
lądowych, pasy bezpieczeństwa 
do  statków powietrznych i  po-
jazdów lądowych, fotele wyrzu-
cane do  statków powietrznych, 
panele konstrukcyjne do statków 
powietrznych, siedzenia załogi 
do statków powietrznych, stożko-
we elementy wylotowe pomoc-
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niczych jednostek napędowych 
statków powietrznych, zewnętrz-
ne oprofilowania do  pojazdów 
morskich, zawieszenia kół pojaz-
dów lądowych, a  także ich  ele-
menty, wlotowe żaluzje silników 
innych niż do  pojazdów lądo-
wych, łopaty wirnika i śmigieł po-
jazdów powietrznych, wycieracz-
ki szyby przedniej i/lub systemy 
przemywające, tarcze hamulco-
we, tarcze cierne, płyty sprzęgła, 
okładziny komory spalania, osło-
ny dyszy paliwa, uszczelki silniko-
we, a także powierzchnie sterowe 
do pojazdów lądowych i statków 
powietrznych, a także części ukła-
du jezdnego do  pojazdów lądo-
wych, pojazdy, urządzenia słu-
żące do  poruszania się na  lądzie, 
w powietrzu lub wodzie .

(111) 182964 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 184644 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 254271 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 3: mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
kosmetyki antycellulitowe, prepa-
raty i kremy nielecznicze do pielę-
gnacji skóry, twarzy i  ciała, płyny 
do  pielęgnacji włosów; 5: produk-
ty farmaceutyczne i  leki ziołowe, 
preparaty farmaceutyczne anty-
cellulitowe, preparaty medyczne 
i  herbaty do  odchudzania do  ce-
lów leczniczych, produkty ko-
smetyczne do  celów leczniczych, 
substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, produkty i substancje 
dietetyczne - zwłaszcza dietetycz-
ne środki spożywcze do  celów 
medycznych, suplementy diety 
wspomagające leczenie, środki od-
żywcze do celów leczniczych .

(111) 254711 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 255551 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 255563 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 255845 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 255855 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 255982 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 256383 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 36: zarządzanie mająt-
kiem nieruchomym, handlowe 
wyceny, administrowanie nie-
ruchomościami, agencje nieru-
chomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, 
doradztwo w  sprawach finanso-
wych, dzierżawa gospodarstw 
rolnych, dzierżawa majątku nie-
ruchomego, dzierżawa nierucho-
mości, finansowa wycena nieru-
chomości, inwestycje kapitałowe, 
wycena majątku nieruchomego, 
usługi finansowe w  nieruchomo-
ściach, finansowanie pożyczek, 
pożyczki pod zastaw, sponsoro-
wanie finansowe, wynajmowanie 

mieszkań, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych w  nieru-
chomościach .

(111) 256496 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 256749 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 256750 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 256755 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256756 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256757 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256759 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256761 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256762 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256763 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 257302 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 257308 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 257340 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 257341 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 257457 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257710 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257711 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 258034 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 3: olejki aromatyczne, 
barwniki do  celów kosmetycz-
nych, kosmetyki do  brwi, ołów-
ki do  rysunku brwi, preparaty 
do demakijażu, przyrządy do de-
pilacji i  depilatory, dezodoranty 
i wyroby perfumeryjne do użytku 
osobistego, ekstrakty kwiatowe 
do  perfum, esencje eteryczne, 
preparaty kosmetyczne do  ką-
pieli, preparaty ściągające do  ce-
lów kosmetycznych, kosmetyki, 
preparaty kosmetyczne do  od-
chudzania, kosmetyki dla zwie-
rząt, kremy kosmetyczne, lakiery 
do paznokci, lotiony do celów ko-
smetycznych, lotiony do włosów, 
preparaty do  makijażu, maseczki 
kosmetyczne, maści do  celów 
kosmetycznych, mleczko kosme-
tyczne, mydła dezodoryzujące, 
dezynfekujące, lecznicze, prze-
ciwpotowe, toaletowe, preparaty 
odbarwiające do  celów kosme-
tycznych, ołówki kosmetyczne, 
ozdoby do celów kosmetycznych, 
preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, sztuczne paznokcie, perfu-
my, pomadki do  ust, kosmetyki 
do  opalania, puder do  makijażu, 
preparaty kosmetyczne do  rzęs, 
rzęsy sztuczne, preparaty kosme-
tyczne do  pielęgnacji skóry, sole 
kąpielowe nielecznicze, szampo-
ny, szminki do make-up, tłuszcze 
do  celów kosmetycznych, środ-
ki nielecznicze do  pielęgnacji 
ust, farby do  włosów, preparaty 
do  układania włosów, wody za-
pachowe, wosk do depilacji, wosk 
do  wąsów, preparaty kosmetycz-
ne do depilacji, preparaty do de-
pilacji, farbki do  bielizny, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry i włosów, 
kremy po goleniu, lakiery do wło-
sów, masła kosmetyczne, mydła, 



nr 16/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 91

mydła zapachowe, odświeżacze 
do ust w aerozolu, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do  celów 
perfumeryjnych, olejki do kąpieli, 
olejki eteryczne, pasty do podło-
gi i mebli, pasty do obuwia, pianki 
do golenia, płyny do kąpieli, pły-
ny do  pielęgnacji włosów, pre-
paraty do  usuwania farby, pasty, 
proszki, płyny do  zębów, płyny 
po goleniu, preparaty do usuwa-
nia skórek, szminki, środki do pra-
nia, środki do czyszczenia zębów, 
talk kosmetyczny, odżywki ko-
smetyczne, odżywki do  włosów, 
odżywki do paznokci, wata do ce-
lów kosmetycznych, woda utle-
niona do  celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, wody ko-
lońskie, wody lawendowe, wody 
toaletowe, wybielacze do  celów 
kosmetycznych, wyroby perfu-
meryjne, wywabiacze plam, ze-
stawy kosmetyków dla dzieci i dla 
dorosłych, zestawy kosmetyków 
dla kobiet i mężczyzn, zmywacze 
do paznokci .

(111) 258070 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 258091 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 258178 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 258254 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 258433 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 258576 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258577 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258671 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 258751 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 258777 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 258980 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 259364 (180) 2031 12 07 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: bielizna osobista, bie-
lizna wchłaniająca pot, bluzy, kom-
binezony, elementy odzieży w po-
staci czapek i nakryć głowy, kurtek 
i  pasków do  ubrań, odzież gim-
nastyczna, podkoszulki, spodnie, 
skarpetki, T-shirty .

(111) 259400 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259403 (180) 2032 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 259486 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 259587 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 259588 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 259589 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 259658 (180) 2032 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 259668 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259765 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 259999 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 260010 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 260011 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 260025 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 260118 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 260299 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 260300 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 260337 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 260449 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 260550 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 260736 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 260819 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości

(111) 260820 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 260910 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 260942 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 260981 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 260989 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 261027 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 261327 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 261462 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 261496 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 261712 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 261906 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 262208 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w  części 

dla towarów: 5: leki, preparaty 
medyczne wspomagające le-
czenie i  podnoszące odporność 
organizmu, homeopatyki oraz 
dietetyczne i  lecznicze substan-
cje jako komponenty do  leków, 
paraleków, homeopatyków i pre-
paratów specjalnego przezna-
czenia medycznego, dietetyczna 
żywność do  celów leczniczych 
i/lub dietetyczna żywność dla 
niemowląt i/lub dietetyczna 
żywność jako suplementy diety, 
lecznicze, dietetyczne i  profi-
laktyczne napoje i  komponenty 
do  nich wytworzone z  użyciem 
dodatków pochodzenia roślin-
nego, lecznicze i  profilaktyczne 
suplementy diety i  komponenty 
do  leczniczych i profilaktycznych 
suplementów diety; 35: usługi 
reklamowania leków, paraleków, 
homeopatyków, dietetycznych 
i  leczniczych substancji, produk-
tów żywnościowych, napoi i  do-
datków, suplementów diety oraz 
komponentów do  nich wytwo-
rzonych z  użyciem składników 
pochodzenia roślinnego, usługi 
eksportu i  importu paraleków, 
leków, homeopatyków, dietetycz-
nych i leczniczych substancji, pro-
duktów żywnościowych, napoi, 
suplementów diety i  dodatków 
do nich wytworzonych z użyciem 
komponentów pochodzenia ro-
ślinnego, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich paraleków, leków, 
homeopatyków, suplementów 
diety, dietetycznych i leczniczych 
substancji, produktów żywno-
ściowych, napoi i  dodatków 
do nich wytworzonych z użyciem 
komponentów pochodzenia ro-
ślinnego, pozwalające nabywcy 
wygodnie je  oglądać i  hurtowo 
lub detalicznie kupować w  skle-
pie, supermarkecie, w magazynie 
fabrycznym lub celnym, w  hur-
towni, w  sprzedaży bezpośred-
niej, obnośnej i internetowej, oraz 
w aptece i w wydzielonym punk-
cie sprzedaży, informacja o  po-
wyższych usługach .

(111) 262277 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości
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(111) 262311 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 262312 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 262705 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 263427 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 263428 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 263538 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 263596 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 263713 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 263819 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 264035 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 264053 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 264055 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 264290 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 265866 (180) 2031 12 14 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 12: wojskowe pojazdy; 
13: amunicja, działa artyleryjskie 
[armaty], broń palna, działa ar-
tyleryjskie, karabiny, karabiny 
maszynowe; 37: piaskowanie; 40: 
galwanizacja, hartowanie metali, 
obróbka materiałów wiązką la-
serową, kowalstwo; 42: prace ba-
dawczo-rozwojowe .

(111) 266413 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 268081 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 268582 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 268690 (180) 2032 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 268830 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 276809 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 280011 (180) 2031 12 08 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: budowlane mate-
riały metalowe, drobne wyroby 
żelazne, pojedyncze drobne wy-
roby metalowe, osprzęt do: me-
bli, drzwi i okien, w tym uchwyty 
meblowe, relingi, zawiasy meblo-
we, klucze, znalowe i aluminiowe 
klamki, uchwyty, gałki, wieszaki, 
szyldy do klamek, konstrukcje sta-
lowe, zamki, kosze, carga, kółka, 
rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, 
listwy, stelaże, okucia meblowe, 
podnośniki i  mechanizmy do  ta-
picerki miękkiej, okucia budow-
lane, metalowe akcesoria łazien-
kowe; 20: meble, nogi meblowe, 
szuflady, prowadnice do  szuflad, 
lustra, ramki obrazów, uchwy-
ty ze  szkła, drewna, tworzywa 
sztucznego, bursztynu, nóżki, 
wieszaki, gałki z tworzywa sztucz-
nego, szyldy drewniane pod wie-
szak, kosze wiklinowe ; 21: szklane 
i ceramiczne elementy wyposaże-
nia mebli i ich części składowych, 
w  szczególności uchwyty me-
blowe ze szkła oraz porcelanowe 
wieszaki, gałki, uchwyty i klamki, 
przybory kuchenne i  gospodar-
stwa domowego oraz pojemniki, 
nie  przerobione lub półprzetwo-
rzone szkło (z  wyjątkiem szkła 
stosowanego w budownictwie) .

(111) 287031 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 312922 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 322621 (180) 2032 03 21 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) 494904 U
(210) 519821 U
(210) 370836 18/2010
(210) 433975 02/2015
(210) 504492 ZT43/2019
(210) 513991 ZT35/2020
(210) 513992 ZT35/2020
(210) 514662 U
(210) 516223 U
(210) 525441 U
(210) 525655 U
(210) 525656 U
(210) 526128 ZT19/2021
(210) 526325 U

(210) 527416 U
(210) 528368 U
(210) 532320 U
(210) 532660 U
(210) 532941 U
(210) 532943 U
(210) 533951 U
(210) 536644 U
(210) 536645 U
(210) 536647 U
(210) 537114 U
(210) 504689 ZT47/2019
(210) 500981 U
(210) 503238 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) 423351 08/2014
(210) 423352 08/2014
(210) 520308 ZT51/2020
(210) 523610 ZT8/2021
(210) 525181 ZT12/2021
(210) 532172 ZT34/2021
(210) 533263 ZT38/2021
(210) 530038 U
(210) 530480 U
(210) 533113 U
(210) 533143 U
(210) 533858 U

(210) 534411 U
(210) 534412 U
(210) 534417 U
(210) 534503 U
(210) 534538 U
(210) 534605 U
(210) 534753 U
(210) 534896 U
(210) 535672 U
(210) 535712 U
(210) 535977 U

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 229527 (141) 2029 04 16 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 19 . mate-
riały budowlane niemetalowe: ce-
ramiczne, betonowe, drewniane 
i z tworzyw sztucznych, produkty 
do  układania, spoinowania i  na-
prawy płytek, zaprawy budow-
lane, zaprawy klejowe, zaprawy 
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samopoziomujące, tynki gotowe 
i  ich  półprodukty, podkłady pod 
tynki, produkty do  izolowania 
i  renowacji budowli, gzymsy, po-
krycia dachowe, uszczelniacze 
i  piany poliuretanowe, środki 
gruntujące, lepiki .

(111) 233185 (141) 2029 04 10 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 30, mąka 
spożywcza, mąka gorczycowa, 
mąka kukurydziana, mąka pszen-
na, mąka ziemniaczana do celów 
spożywczych, wyroby na  bazie 
mąki i  przetworów zbożowych, 
pieczywo, chleb, bułka tarta, płat-
ki zbożowe, płatki kukurydziane, 
płatki owsiane, kasze spożywcze, 
kasza jęczmienna, kasza manna, 
kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kaszka kuku-
rydziana, makarony spożywcze, 
spaghetti, potrawy na  bazie ma-
karonów; wyroby ciastkarskie, 
wyroby cukiernicze i  słodycze, 
czekolady, pralinki, cukierki, lody 
spożywcze, kawa, kakao, cukier, 
cukier puder, ryż, miód, droż-
dże, sól, musztarda, pieprz, ocet, 
proszki do  pieczenia;paszteci-
ki;pierogi i  pierożki nadziewane 
mięsem typu „rivoli”, pizza go-
towa do  spożycia lub w  postaci 
rezerwy spożywczej, sushi mię-
sne; 35: zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie 
je  oglądać i  kupować w  hurtow-
niach, sklepach firmowych, deli-
katesach i na stronie internetowej 
wyspecjalizowanej w  sprzedaży: 
artykułów spożywczych, wyro-
bów piekarniczych, cukierniczych 
i  słodyczy, mleka, produktów 
mlecznych, jaj, olejów, tłuszczów 
jadalnych, mąki, wyrobów na ba-
zie mąki i przetworów zbożowych, 
kaszek, kaszy spożywczej, herba-
ty, kawy, kakao, ziół i  przypraw, 
mięsa i  wyrobów mięsnych, wy-
robów wędliniarskich, ryb, skoru-
piaków i  mięczaków, produktów 
rolnych, owoców i  warzyw oraz 
ich  przetworów, artykułów tyto-
niowych, kosmetyków, artykułów 
toaletowych, chemii gospodar-
czej i  gospodarstwa domowego; 
usługi marketingowe;dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów .

(111) 233589 (141) 2029 04 10 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 30: bułka 
tarta, płatki zbożowe, płatki ku-
kurydziane, płatki owsiane, kasze 
spożywcze, kasza jęczmienna, ka-
sza manna, kasza owsiana, mąka 
owsiana grubo zmielona, kaszka 
kukurydziana, makarony spożyw-

cze, spaghetti, potrawy na  bazie 
makaronów;wyroby ciastkarskie-
;paszteciki;pierogi i  pierożki na-
dziewane mięsem typu „rivoli”, 
pizza gotowa do  spożycia lub 
w  postaci rezerwy spożywczej, 
sushi mięsne; 35: usługi agencji 
importowo-eksportowej;zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w  hurtowniach, sklepach 
firmowych, delikatesach i na stro-
nie internetowej wyspecjalizo-
wanej w  sprzedaży: artykułów 
spożywczych, wyrobów piekar-
niczych, cukierniczych i słodyczy, 
mleka, produktów mlecznych, 
jaj, olejów, tłuszczów jadalnych, 
mąki, wyrobów na  bazie mąki 
i przetworów zbożowych, kaszek, 
kaszy spożywczej, herbaty, kawy, 
kakao, ziół i  przypraw, mięsa 
i  wyrobów mięsnych, wyrobów 
wędliniarskich, ryb, skorupiaków 
i mięczaków, produktów rolnych, 
owoców i  warzyw oraz ich  prze-
tworów, napojów bezalkoho-
lowych i  alkoholowych, artyku-
łów tytoniowych, kosmetyków, 
artykułów toaletowych, chemii 
gospodarczej i gospodarstwa do-
mowego;usługi marketingowe-
;usługi reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, pró-
bek i  wzorów wyrobów;organi-
zacja i  obsługa wystaw i  targów 
w  celach handlowych i  reklamo-
wych;usługi agencji informacji 
handlowej;usługi doradztwa i po-
mocy w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej; usługi badania rynku i opinii 
publicznej .

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

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

(111) 303712 04/2018 2020 06 01 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16 .03 .2016 r . doty-
czącej zmiany uprawnionego .

(111) 329307 10/2020 2021 10 12 
sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30 .01 .2020 r . doty-
czącej zmiany uprawnionego .
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wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

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

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 058207 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 058456 a . Wykreślono: TaKeDa gMBh, KOnsTanZ, 
niemcy; Wpisano: Cheplapharm arzneimittel gmbh, greifswald, 
niemcy .

(111) 058552 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 059872 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 062564 a . Wykreślono: glaXO gROUP lIMITeD, BRenT-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: nOVaRTIs ag, Basel, szwajcaria .

(111) 078205 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 082478 a . Wykreślono: anIMeX-anIMPOl sF sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 089118 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 089802 a . Wykreślono: adamczyk Dorota, adamczyk 
Marek, Kraków, Polska; Wpisano: DOMInIKa aDaMCZyK, Kraków, 
Polska .

(111) 093992 a . Wykreślono: OVB VeRMOgensBeRaTUng 
ag, KOln, niemcy; Wpisano: OVB holding ag, Kolonia, niemcy .

(111) 096133 a . Wykreślono: TeChTROnIC OUTDOOR PRO-
DUCTs TeChnOlOgy lIMITeD, haMIlTOn, Bermudy; Wpisano: 
Techtronic Cordless gP, anderson, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 099270 a . Wykreślono: glaXO gROUP lIMITeD, BRenT-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: nOVaRTIs ag, Basel, szwajcaria .

(111) 107634 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 113663 a . Wykreślono: alZa CORPORaTIOn, Vacaville, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Baxter International Inc ., 
Deerfield, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 123434 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 126527 a . Wykreślono: aMeRICan aIRlInes,InC ., FORT 
WORTh, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: aadvantage loy-
alty IP ltd ., george Town, Kajmany .

(111) 130840 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 143890 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 145190 a . Wykreślono: TeChTROnIC OUTDOOR PRO-
DUCTs TeChnOlOgy lIMITeD, haMIlTOn, Bermudy; Wpisano: 
Techtronic Cordless gP, anderson, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 149028 a . Wykreślono: IP Brand Management sp .z o .o . 
sp .k ., Warszawa, Polska 142405847; Wpisano: aMBRa BRanDs 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142405847 .

(111) 156279 a . Wykreślono: „geRManICUs nIeMIeCKIe Cen-
TRUM JĘZyKOWe” sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, gdynia, Polska 192114938; Wpisano: JOanna RUPP, gdynia, 
Polska .

(111) 156779 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, 9330 
Zionsville Road InDIanaPOlIs Indiana 46268, stany Zjednoczone 
ameryki; Wpisano: Corteva agriscience llC, Indianapolis, stany 
Zjednoczone ameryki .

(111) 159371 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, 9330 
Zionsville Road InDIanaPOlIs Indiana 46268, stany Zjednoczone 
ameryki; Wpisano: Corteva agriscience llC, Indianapolis, stany 
Zjednoczone ameryki .

(111) 159597 a . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: Valeant Pharmaceuticals Ireland limited, 
Dublin, Irlandia .

(111) 159597 a . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland 
limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUsCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia .

(111) 161749 a . Wykreślono: DeMP B .V ., VIanen, holandia; 
Wpisano: DeMP B . V ., Barneveld, holandia .

(111) 163125 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ spółka akcyjna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: TeTOs 
sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 163681 a . Wykreślono: anIMeX FOODs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 163682 a . Wykreślono: anIMeX FOODs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 165377 a . Wykreślono: sTOWaRZysZenIe leDnICa 
2000, Poznań, Polska 639742126; Wpisano: sTOWaRZysZenIe leD-
nICa 2000 IM . OJCa Jana W . gÓRy OP, Poznań, Polska 639742126 .

(111) 165681 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 171376 a . Wykreślono: anIMeX-anIMPOl sF sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 174142 a . Wykreślono: ValeanT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: ValeanT PhaRMa POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .
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(111) 174142 a . Wykreślono: ValeanT PhaRMa POlanD 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: BaUsCh healTh POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 174469 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 175362 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 182487 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 182739 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 184266 a . Wykreślono: DelMeT Zenon senftleben, Ma-
rian senftleben spółka Jawna, leszno, Polska 410254128; Wpisano: 
DelMeT senFTleBen sPÓłKa JaWna, leszno, Polska 410254128 .

(111) 184618 a . Wykreślono: ValeanT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: ValeanT PhaRMa POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 184618 a . Wykreślono: ValeanT PhaRMa POlanD 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: BaUsCh healTh POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 206638 a . Wykreślono: BIKeMan Michał Prądzyński, 
Warszawa, Polska 012834552; Wpisano: BIKeMan sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520485294 .

(111) 210833 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 219380 a . Wykreślono: lIVenO lTD sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Płońsk, Polska; Wpisano: lIVe-
nO POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Płońsk, Polska 364518427 .

(111) 219945 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 221067 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 221068 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 229107 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 229113 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 229527 a . Wykreślono: BeCCO spółka z  o . o ., lublin, 
Polska; Wpisano: PaRK-FaRB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, lublin, Polska 360372197 .

(111) 229870 a . Wykreślono: KeMeTyl aB, hanInge, szwe-
cja; Wpisano: KeMeTyl POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016202903  .

(111) 230443 a . Wykreślono: KeMeTyl aB, hanInge, szwe-
cja; Wpisano: KeMeTyl POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016202903  .

(111) 233185 a . Wykreślono: hurtownia spożywcza „BZO-
MeX” Józef Bzowski, stróża, Polska 350639515; Wpisano: BZOMeX 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Pcim, Polska 122980550 .

(111) 233589 a . Wykreślono: hurtownia spożywcza „BZO-
MeX” Józef Bzowski, stróża, Polska 350639515; Wpisano: nasz Pol-
ski Detal Józef Bzowski, stróża, Polska 350639515 .

(111) 234541 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 236160 a . Wykreślono: Michał góralczyk, Zebrzydowi-
ce, Polska; Wpisano: aRKa Jan, MIChał gÓRalCZyK sPÓłKa JaW-
na, Zebrzydowice, Polska 070891094 .

(111) 242080 a . Wykreślono: CasaMUnDO gMBh, haM-
BURg, niemcy; Wpisano: CasaMUnDO gMBh, Berlin, niemcy .

(111) 242521 a . Wykreślono: IP Brand Management spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa, Warsza-
wa, Polska; Wpisano: aMBRa BRanDs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142405847 .

(111) 243197 a . Wykreślono: angUIlla InVesTMenT sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów, Polska 
142856685; Wpisano: angUIlla InVesTMenT sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 142856685 .

(111) 243198 a . Wykreślono: angUIlla InVesTMenT sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów, Polska 
142856685; Wpisano: angUIlla InVesTMenT sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 142856685 .

(111) 243199 a . Wykreślono: angUIlla InVesTMenT sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów, Polska 
142856685; Wpisano: angUIlla InVesTMenT sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zabrze, Polska 142856685 .

(111) 245676 a . Wykreślono: „aCTIV” Tomasz Pacholczyk, 
Wrocław, Polska; Wpisano: aCTIVeshOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 520066491 .

(111) 245677 a . Wykreślono: „aCTIV” TOMasZ PaChOlCZyK, 
Wrocław, Polska; Wpisano: aCTIVeshOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 520066491 .

(111) 246306 a . Wykreślono: naDOlna elŻBIeTa M . a . K . e . 
DIReCT, Dąbrowa, Polska 301613451; Wpisano: seCa MaRCIn na-
DOlny, KRZysZTOF KURCZeWsKI sPÓłKa JaWna, Dąbrowa, Pol-
ska 302643951 .

(111) 253783 a . Wykreślono: BaDI BaDI sPÓłKa JaWna 
T . nIeDŹWIeDŹ, a . PaZIeWsKI, T . PaZIeWsKI, Warszawa, Polska 
015482510; Wpisano: BaDI BaDI sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 
015482510 .

(111) 254797 a . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: Valeant Pharmaceuticals Ireland limited, 
Dublin, Irlandia .

(111) 254797 a . Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland 
limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUsCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin 24, Irlandia .

(111) 256150 a . Wykreślono: OsTROWICZ łUKasZ FIRMa 
hanDlOWa BUgaJ, Bugaj Zakrzewski, Polska 100266887; Wpisa-
no: BUgaJ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bu-
gaj Zakrzewski, Polska 360003086 .

(111) 256363 a . Wykreślono: PasTeRnaK JeRZy PRZeDsIĘ-
BIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWO-UsłUgOWe eBaTa BIs, 
Brody, Polska 356836369; Wpisano: eBaTa BIs JeRZy PasTeRnaK, 
Brody, Polska 356836369 .
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(111) 257006 a . Wykreślono: sFeRIs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015246420; Wpisa-
no: aCTIOn sPÓłKa aKCyJna, Zamienie, Polska 011909816 .

(111) 258173 a . Wykreślono: anIMeX FOODs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 260160 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 261096 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 261098 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 261099 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 261842 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 261866 a . Wykreślono: anIMeX FOODs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 262152 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 263849 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWO-aKCyJna, lesZnOWOla, Polska 142753413; 
Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lesznowola, Polska 142738307  .

(111) 264661 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 265683 a . Wykreślono: ValeanT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: ValeanT PhaRMa POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 265683 a . Wykreślono: ValeanT PhaRMa POlanD 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: BaUsCh healTh POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 266222 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 266315 a . Wykreślono: anIMeX FOODs sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 268025 a . Wykreślono: gRUPa MO sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: nIeRUChOMOŚCI hOlDIng PlUs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Po-
znań, Polska .

(111) 268025 a . Wykreślono: nIeRUChOMOŚCI hOlDIng 
PlUs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Poznań, Polska; Wpisano: gRUPa MO sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Po-
znań, Polska 389354995 .

(111) 268935 a . Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
DIanaPOlIs, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 272246 a . Wykreślono: TOWaRZysTWO eDUKaCJI Ban-
KOWeJ sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424; Wpisano: Te-
TOs sPÓłKa aKCyJna, Poznań, Polska 630217424 .

(111) 273791 a . Wykreślono: BeysTeR sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Śmia-
łowice, Polska 891054922; Wpisano: BeysTeR B .BeJsTeR sPÓłKa 
JaWna, Śmiałowice, Polska 891054922 .

(111) 275301 a . Wykreślono: eVelIne COsMeTICs DysTRyBU-
CJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lesznowo-
la, Polska 142753413; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lesznowola, Polska 
142738307  .

(111) 279034 a . Wykreślono: MIChał gÓRalCZyK, Zebrzy-
dowice, Polska; Wpisano: aRKa Jan, MIChał gÓRalCZyK sPÓłKa 
JaWna, Zebrzydowice, Polska 070891094 .

(111) 282867 a . Wykreślono: MOKOsh sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kazuń 
nowy, Polska 147183340; Wpisano: MOKOsh DIDIUK sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kazuń nowy, Polska 147183340 .

(111) 285225 a . Wykreślono: ValeanT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: ValeanT PhaRMa POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 285225 a . Wykreślono: ValeanT PhaRMa POlanD 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 180935403; Wpisano: BaUsCh healTh POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403 .

(111) 289738 a . Wykreślono: eDyTa KlOs, laDy BaRBeR, Ty-
chy, Polska 362558262; Wpisano: laDy BaRBeR eDyTa KlOs-KanC-
leRsKa, Tychy, Polska 362558262 .

(111) 289881 a . Wykreślono: TeaM PReVenT POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 
240513222; Wpisano: sQD allIanCe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 240513222 .

(111) 298087 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 298088 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 298387 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 299020 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 304836 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, Indiana-
polis, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .
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(111) 305425 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 305455 a . Wykreślono: Dow agrosciences llC, Indiana-
polis, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 306982 a . Wykreślono: KlIneT sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 311598494; Wpisa-
no: seRIs KOnsalneT CleanIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 311598494 .

(111) 307677 a . Wykreślono: KUŚnIeRCZaK TOMasZ, KUBeRa 
TOMasZ eMPRessIa sPÓłKa CyWIlna, Poznań, Polska; Wpisano: 
eMPRessIa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, Polska 301403713 .

(111) 312481 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 312745 a . Wykreślono: lIDIa WnUK, gdańsk, Polska; 
Wpisano: lIDIa WOJTyłO, Banino, Polska .

(111) 315542 a . Wykreślono: TeaM PReVenT POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 
240513222; Wpisano: sQD allIanCe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 240513222 .

(111) 319552 a . Wykreślono: TOMasZ PaChOlCZyK, aC-
TIV, Wrocław, Polska 931088416; Wpisano: aCTIVeshOP sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
520066491 .

(111) 322032 a . Wykreślono: MIChał gÓRalCZyK, Kalwaria 
Zebrzydowska, Polska; Wpisano: aRKa Jan, MIChał gÓRalCZyK 
sPÓłKa JaWna, Zebrzydowice, Polska 070891094 .

(111) 324038 a . Wykreślono: DOMInOWOOD sPÓłKa aKCyJ-
na, sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMInOWOOD sPÓłKa 
aKCyJna, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 324166 a . Wykreślono: DOMInOWOOD sPÓłKa aKCyJ-
na, sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMInOWOOD sPÓłKa 
aKCyJna, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 324167 a . Wykreślono: DOMInOWOOD sPÓłKa aKCyJ-
na, sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMInOWOOD sPÓłKa 
aKCyJna, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 324169 a . Wykreślono: DOMInOWOOD sPÓłKa aKCyJ-
na, sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMInOWOOD sPÓłKa 
aKCyJna, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 324170 a . Wykreślono: DOMInOWOOD sPÓłKa aKCyJ-
na, sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMInOWOOD sPÓłKa 
aKCyJna, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 324447 a . Wykreślono: e-FUn sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jelenia góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMaTIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jelenia góra, Polska 366476880 .

(111) 325475 a . Wykreślono: Tee Turtle, llC, Richmond he-
ights, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Tee Turtle, llC, hazel-
wood, stany Zjednoczone ameryki .

(111) 327775 a . Wykreślono: DROPlO sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wał-
brzych, Polska 383634452; Wpisano: DROPlO sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska 383546529 .

(111) 329577 a . Wykreślono: OMeKO sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków, 
Polska 121553484; Wpisano: OMeKO PaPIeR sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 121553484 .

(111) 333413 a . Wykreślono: TeaM PReVenT POlanD sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 
240513222; Wpisano: sQD allIanCe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 240513222 .

(111) 342120 a . Wykreślono: anna nInITChUK, nInICO, War-
szawa, Polska; Wpisano: nInICO anna KhOlODna, Warszawa, Pol-
ska 380472664 .

(111) 344133 a . Wykreślono: gRUPa MO sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: nIeRUChOMOŚCI hOlDIng PlUs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Po-
znań, Polska 630325272 .

(111) 344133 a . Wykreślono: nIeRUChOMOŚCI hOlDIng 
PlUs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: gRUPa MO sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Poznań, Polska 389354995 .

(111) 344256 a . Wykreślono: gRUPa CIChy-ZasaDa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wysogotowo, Polska 386349551; Wpisano: gRUPa CIChy-Za-
saDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Wysogotowo, Polska 386349551 .

(111) 344257 a . Wykreślono: gRUPa CIChy-ZasaDa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wysogotowo, Polska 386349551; Wpisano: gRUPa CIChy-Za-
saDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Wysogotowo, Polska 386349551 .

(111) 344258 a . Wykreślono: gRUPa CIChy-ZasaDa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wysogotowo, Polska 386349551; Wpisano: gRUPa CIChy-Za-
saDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Wysogotowo, Polska 386349551 .

(111) 344259 a . Wykreślono: gRUPa CIChy-ZasaDa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Wysogotowo, Polska 386349551; Wpisano: gRUPa CIChy-Za-
saDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Wysogotowo, Polska 386349551 .

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) 1076120 (540) sedistress (511) 5
(732) InVesT naTURe saRl,  
aale Wee 2, l-9647 DOnCOls (lU)
(151) 2021 07 13 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1229068 (540) BaCIO DI BOlle (511) 32, 33
(732) MaURT s .R .l ., str . Voluntarilor nr . 15, MD-2023 Chişinău (MD)
(151) 2021 06 17 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
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(111) 1532806  
(531) CFe: 02 .03 .01, 05 .07 .16, 05 .13 .07,  
25 .01 .06, 25 .07 .25, 28 .05 .00, 29 .01 .15 (511) 33
(732) Zakrytoe aktsionernoe Obshchestvo  
„Minsky Zavod Vinogradnykh Vin”,  
k . 23, d . 52a, ul . Kazintsa, 220099 Minsk (By)
(151) 2021 07 07 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1568488 (540) PhIsTUDIO
(531) CFe: 27 .05 .09, 28 .07 .00 (511) 35, 41, 44
(732) PhIaCaDeMy DOO BeOgRaD,  
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (Rs)
(151) 2020 09 11 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31
(111) 1582357 (540) WO OM WOOM
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 5, 21
(732) egorov alexey Vladimirovich,  
simonova st ., 12/9, 426, RU-194358 saint-Petersburg (RU)
(151) 2020 12 25 (441) 2021 04 12 (581) 2021 03 25
(111) 1604086 (540) MaDFORCOs
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 3
(732) FRMaDCOs CO ., lTD,  
3rd Floor, 157, World Cup-ro, Mapo-gu seoul 03962 (KR)
(151) 2021 06 04 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604145  
(531) CFe: 26 .03 .04, 29 .01 .04 (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 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604151 (540) BIseCO
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 25
(732) Quanzhou Best IMP&eXP Co ., ltd .,  
3/F Boya Building, nanpu Industrial Zone, huada street,  
Fengze District, Quanzhou City, 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 05 13 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604162 (540) sls gROUP
(531) CFe: 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 19, 31, 35
(732) „Torgovyi Dom sls” limited liability Company,  
Pobediteley ave ., 51, bldg . 2, room 41/2, 220035 Minsk (By)
(151) 2021 04 28 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604187 (540) gK gKJT
(531) CFe: 26 .04 .05, 26 .11 .01, 27 .05 .01 (511) 7
(732) sUZhOU gUanKe TeChnOlOgy CO .,lTD .,  
no . 1 Xingwang Road, huangqiao Town,  
Xiangcheng District, suzhou City, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 04 25 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604191 (540) TelenT
(531) CFe: 27 .05 .17 (511) 12
(732) TaIZhOU TelenT MaChIneRy CO .,lTD .,  
no . 168-1, jiefangtang Road, Kanmen street,  
yuhuan City, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604353 (540) FaCCeX (511) 5
(732) InTellIgenT FORMUla TRaDe, sIa,  
nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas pag . lV-2123 Ķekavas nov . (lV)
(151) 2021 03 11 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1604359 (540) seVeROnICKel (511) 1, 6, 9, 14, 35, 37
(732) Public Joint-stock Company Mining and Metallurgical 
Company norilsk nickel, ul . Morozova 1, Dudinka,  
Taimyr Dolgano-nenets District, RU-647000 Krasnoyarsk Krai (RU)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604371 (540) seVeROnICKel COMBIne h-1y  
 (511) 1, 6, 9, 14, 35, 37
(732) Public Joint-stock Company Mining and Metallurgical 
Company norilsk nickel, ul . Morozova 1, Dudinka,  
Taimyr Dolgano-nenets District, RU-647000 Krasnoyarsk Krai (RU)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604376 (540) ForMax
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 28
(732) Formaxstore d .o .o ., Cara Dušana 47, 21000 novi sad (Rs)
(151) 2021 05 20 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604380 (540) DWT
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 2
(732) sUZhOU KIngsWOOD eDUCaTIOn TeChnOlOgy CO ., lTD .,  
no . 989 Chunshen Road, huangdai Town,  
Xiangcheng District, suzhou City, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604411 (540) M galleRy BOUTIQUe
(531) CFe: 26 .04 .18, 26 .11 .02, 27 .05 .01 (511) 35
(732) aCCOR, 82 rue henri Farman, F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR)
(151) 2021 05 10 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604493 (540) QP5
(531) CFe: 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12 (511) 16, 35, 43
(732) KDV-sPORT PTy lTD,  
level 6, 9 Beach Road, surfers Paradise gold Coast QlD 4217 (aU)
(151) 2021 05 12 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604627 (540) POPla-POPPeR
(531) CFe: 24 .17 .01, 27 .05 .01 (511) 28
(732) Omelchenko Viktor Mykolaiovych,  
vul . Kashtanova 14-a, kv . 58, Kyiv 02226 (Ua)
(151) 2021 05 19 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604633 (540) CargoCard
(531) CFe: 25 .03 .03, 27 .05 .19 (511) 9, 36, 45
(732) secure logistics B .V .,  
Kamerlingh Onnesweg 10-B, nl-2991 Xl Barendrecht (nl)
(151) 2021 05 05 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604671 (531) CFe: 28 .05 .00 (511) 6
(732) Joint stock company Belebey avtonormal Plant,  
syrtlanovoy str, 1a, Belebey, RU-452005 Republic of Bashkortostan (RU)
(151) 2021 02 10 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604827 (540) FOResTeR (511) 13
(732) eROl KURT,  
DUDUllU O .s .B . 1 . CaDDe nO: 7 ÜMRanİye-İsTanBUl (TR)
(151) 2021 03 31 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1604985 (540) Optiflex genesIs
(531) CFe: 27 .05 .10 (511) 10
(732) BIOTeCh healTh CaRe hOlDIng gMBh,  
presso BattigTreuhand ag, Obergrundstrasse 17, Ch-6002 lucerna (Ch)
(151) 2021 04 12 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1605017 (540) URal sOUnD
(531) CFe: 20 .05 .07, 26 .04 .05, 26 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .14 (511) 9
(732) Joint-stock Company „aaC-invest”,  
Pobedy street, house 9, room 5, office 412 Reutov,  
RU-143966 Moscow region (RU)
(151) 2021 04 07 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1605071 (540) UDen-s
(531) CFe: 24 .17 .01, 27 .05 .01 (511) 11
(732) Titova Tetiana Pavlivna,  
vul . Pushkina, bud . 69m . Kropyvnytskyi 25006 (Ua)
(151) 2021 04 28 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1605123 (540) CROWn
(531) CFe: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 16, 17
(732) Zhongshan Crown adhesive Products Co . lTD,  
10 lefeng 6 Road, Maohui industrial estate, henglan Town, 
Zhongshan City, 528478 guangdong Province (Cn)
(151) 2021 07 02 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29

(111) 1605132 (540) Pylon
(531) CFe: 26 .01 .03, 26 .04 .05, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 5
(732) galenIKa FITOFaRMaCIJa a .d .,  
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun (Rs)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
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(111) 1605147 (540) JIalI Zhan JIang sInCe 1988
(531) CFe: 02 .09 .14, 07 .01 .24,  
25 .01 .06, 26 .01 .05 (511) 9, 10, 17, 21, 25
(732) Zhanjiang Jiali glove Products Co ., ltd .,  
(yinghao Village) Mazhi Road, Mazhang District,  
Zhanjiang City, 524000 guangdong Province (Cn)
(151) 2021 05 24 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1605199 (540) CessOlUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 22 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605200 (540) RaMIKOMB (511) 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38 . h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 22 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605276 (540) TChaIKOVsKy (511) 33
(732) Best Wine lP,  
9a Tinto Place edinburg eh6 5gD (gB)
(151) 2021 03 31 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605279 (540) sKInsOlUTe
(531) CFe: 26 .04 .05, 26 .11 .02 (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Kereszturi út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605292 (531) CFe: 26 .04 .16, 29 .01 .13 (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Kereszturi út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605294 (540) ITUBe (511) 9
(732) 24/7 apps ltd .,  
P .O .B . 134, Berotaim, 4285000 emek hefer (Il)
(151) 2021 05 09 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605304 (531) CFe: 26 .04 .16, 29 .01 .13 (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Kereszturi út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605336 (540) MPI FOUnDaTIOn (511) 36
(732) Meeting Professionals International,  
2711 lBJ Freeway, suite 600 Dallas TX 75234 (Us)
(151) 2021 06 01 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605340 (540) sKInsOlUTe
(531) CFe: 26 .11 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt .,  
Kereszturi út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 03 23 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605869 (540) ?
(531) CFe: 04 .05 .21, 24 .17 .04, 26 .13 .25 (511) 25
(732) Jinjiang haoyue shoes and clothing trade Co ., ltd,  
3#303, shimao yu longwan Xintiandi Commercial Plaza,  
Meiling street shiJi avenue 843, Jinjiang City,  
Quanzhou 362000 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 05 07 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605952 (531) CFe: 07 .01 .05 (511) 34
(732) shanghaI TOBaCCO gROUP CO ., lTD .,  
717 Chang yang Road, yangpu District, shanghai (Cn)
(151) 2021 07 05 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05
(111) 1605968 (540) DeMUlCenT (511) 1, 10
(732) Jiangsu Jland Biotech Co ., ltd .,  
no . 49, yongxing street, Jingjiang City 214500 Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 07 13 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605970 (540) FaTeX (511) 25
(732) FaTeKs TeRlİK sanayİ Ve TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
Merkez efendi Mahallesi, gümüşsuyu Caddesi, Işık sanayi sitesi,  
a Blok no: 21 Kat:1, Maltepe, Topkapı Zeytinburnu İstanbul (TR)
(151) 2021 01 20 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605973 (540) TUTa (511) 37, 39
(732) TUTa llC,  
Mtkvari street, n6, Floor 1, apartment n1a0105 Tbilisi,  
Krtsanisi District (ge)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1606208 (540) Pinsami CUORe ITalIanO
(531) CFe: 02 .09 .01, 25 .01 .06, 27 .03 .02,  
27 .05 .01, 29 .01 .14 (511) 30, 39, 43
(732) PInsalaB s .R .l ., 36/g, Via g . de Chirico ReggIO eMIlIa (Re) (IT)
(151) 2021 05 12 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1606361 (540) yC DIesel
(531) CFe: 26 .04 .07, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 7, 12, 35, 37
(732) guangxi yuchai Machine group Company limited,  
no . 2 yuchai Road, yuzhou District, yulin, guangxi (Cn)
(151) 2021 04 07 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1606391 (540) WBB Peat
(531) CFe: 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14 (511) 1, 4, 31
(732) limited liability Company “TeRRaFlOR”,  
ul . Torgovaya, zd . 24, pom . 8, c . Koporye, r-n lomonosovskij,  
RU-188525 leningrad region (RU)
(151) 2021 04 15 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

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) 1492654 (540) system 5/95 health recovery at home
(531) CFe: 26 .04 .17, 29 .01 .12 (511) 10, 35, 44
(732) sTanDaRD5/95 lTD,  
Office 2090, 5 Percy street london, Fitzrovia W1T 1Dg (gB)
(151) 2019 05 13 (441) 2019 11 04 (581) 2019 10 17

(111) 1537050 (540) ORThOMaT (511) 27
(732) Coba International limited,  
Marlborough Drive, Fleckney leicester le8 8UR (gB)
(151) 2020 05 14 (441) 2020 07 13 (581) 2020 06 25

(111) 1562585 (531) CFe: 02 .09 .14, 18 .07 .09, 29 .01 .13 (511) 9
(732) adblock Inc .,  
12333 sowden Road, suite B, #99623 houston TX 77080-2059 (Us)
(151) 2020 09 11 (441) 2020 12 14 (581) 2020 11 26

(111) 1570947 (540) lD les DesIgneRs PaRIs
(531) CFe: 26 .04 .02, 26 .13 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 25
(732) ClUB JU TeKsTİl sanayİ Ve DIŞ TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
Mehmet nesih Özmen Mah ., yüksel sok . no: 11/a, güngören 
İstanbul (TR)
(151) 2020 09 16 (441) 2021 02 01 (581) 2021 01 14
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f. topografie układÓw scalonych

prawa Z reJestracJi  
topografii układÓw scalonych

udZielone prawa 

(od nr 75 do nr 89)

75 2021 11 23 0078 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Bezrezystorowy inwerter na elastycznych tranzystorach o jednym 
typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

76 2021 11 23 0079 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Bezrezystorowy oscylator pierścieniowy na elastycznych tranzysto-
rach o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

77 2021 11 23 0080 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Przełącznik linii opóźniających na elastycznych tranzystorach o jed-
nym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

78 2021 11 23 0081 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Układ metastabilnościowy z odpowiedzią oscylacyjną na elastycz-
nych tranzystorach o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

79 2021 11 23 0082 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Oscylator z przełączanymi ścieżkami propagacji na elastycznych 
tranzystorach o jednym typie przewodnictwa 
2026 12 31
2031 12 31

80 2021 11 23 0083 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Inwerter na elastycznych tranzystorach o jednym typie przewod-
nictwa
2026 12 31
2031 12 31

81 2021 11 23 0084 Politechnika Warszawska, Warszawa, (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
linia opóźniająca na elastycznych tranzystorach o jednym typie 
przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

82 2021 11 23 0085 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
element opóźniający na elastycznych tranzystorach o jednym typie 
przewodnictwa 
2026 12 31
2031 12 31

83 2021 11 23 0086 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Bufor wzmacniający na elastycznych tranzystorach o jednym typie 
przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

84 2021 11 23 0087 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Wyzwalany oscylator z przełączanymi ścieżkami propagacji na ela-
stycznych tranzystorach o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

85 2021 11 23 0088 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
generator liczb prawdziwie losowych na elastycznych tranzystorach 
o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

86 2021 11 23 0089 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Układ fizycznie nieklonowalnych funkcji na elastycznych tranzysto-
rach o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

87 2021 11 23 0090 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
licznik układu metastabilnościowego z odpowiedzią oscylacyjną na 
elastycznych tranzystorach o jednym typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

88 2021 11 23 0091 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Układ metastabilnościowy na elastycznych tranzystorach o jednym 
typie przewodnictwa
2026 12 31
2031 12 31

89 2021 11 23 0092 Politechnika Warszawska, Warszawa,  (Pl)
Twórcy: gołofit Krzysztof, Borejko Tomasz
Detektor fazy na elastycznych tranzystorach o jednym typie prze-
wodnictwa
2026 12 31
2031 12 31
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