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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 240 561 do nr 240 600)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240595 (41) 2020 06 01 
(51) A23C 19/097 (2006 01) 
 A23L 3/3418 (2006 01) 
 B65D 81/20 (2006 01)
(21) 427891 (22) 2018 11 27

(72) gROChOWIna aDaM, Węgrów (Pl); MeRTa MIChalIna, 
Jarnice (Pl)
(73) hOChlanD POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kaźmierz (Pl)
(54) sposób pakowania sera w atmosferze ochronnej

(B1) (11) 240590 (41) 2019 06 17 
(51) A47K 5/00 (2006 01) 
 B65D 35/28 (2006 01)
(21) 423746 (22) 2017 12 05
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
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(B1) (11) 240591 (41) 2019 06 17 
(51) A47K 5/00 (2006 01) 
 B65D 35/28 (2006 01)
(21) 423747 (22) 2017 12 05
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek

(B1) (11) 240563 (41) 2020 04 06 
(51) A61F 2/18 (2006 01) 
 A61B 17/24 (2006 01)
(21) 427288 (22) 2018 10 01
(72) ZBOnIK KaROlIna, Bydgoszcz (Pl); anDRZeJeWsKa 
angela, Bydgoszcz (Pl); BURDUK PaWeł, Rynarzewo (Pl)
(73) POlITeChnIKa ByDgOsKa IM  Jana I JĘDRZeJa 
ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(54) Implant przegrody nosowej

(B1) (11) 240578 (41) 2020 05 04 
(51) A61K 8/69 (2006 01) 
 A61K 47/69 (2017 01) 
 A61K 8/30 (2006 01) 
 A01N 25/30 (2006 01) 
 C07C 51/21 (2006 01) 
 C07C 313/00 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 427553 (22) 2018 10 26
(72) sTeFaneK agaTa, Warszawa (Pl); CIaCh TOMasZ, 
Warszawa (Pl); łĘCZyCKa-WIlK KaTaRZyna, Warszawa (Pl); 
CZaRnOCKa-ŚnIaDała sylWIa, Warszawa (Pl); 
gRaFFsTeIn JOanna, Warszawa (Pl); DResleR MagDalena, 
Toruń (Pl); nOWaK aleKsanDRa, Tarnów (Pl); 
WĘglIŃsKI JaKUB, Zawady (Pl)
(73) nanOsangUIs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Związek chemiczny będący solą amoniową częściowo fluoro-
wanych kwasów organicznych oraz jego zastosowania

(B1) (11) 240594 (41) 2018 02 26 
(51) B01F 7/16 (2006 01)
(21) 418335 (22) 2016 08 16
(72) KaCa WOJCIeCh, Warszawa (Pl)
(73) KaCa WOJCIeCh, Warszawa (Pl)
(54) Komora homogenizatora mechanicznego

(B1) (11) 240582 (41) 2020 09 07 
(51) B60B 39/00 (2006 01) 
 B60B 21/02 (2006 01) 
 B60B 25/00 (2006 01) 
 B60B 19/06 (2006 01) 
 B60B 15/00 (2006 01)
(21) 429157 (22) 2019 03 06
(72) PłUCIennIK anDRZeJ, Kołobrzeg (Pl)
(73) PłUCIennIK anDRZeJ, Kołobrzeg (Pl)
(54) Felga samochodowa samodociskająca się do drogi

(B1) (11) 240586 (41) 2015 11 23 
(51) B82Y 30/00 (2011 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01) 
 C01G 5/00 (2006 01) 
 C01B 33/149 (2006 01)
(21) 408171 (22) 2014 05 09
(72) KUDelsKI anDRZeJ, Warszawa (Pl); KRaJCZeWsKI Jan, 
Warszawa (Pl); aBDUlRahMan heMan, Warszawa (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek srebra 
pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki, puste w środku 
nanocząstki srebra pokryte nanometryczną warstwą krzemionki 
oraz ich zastosowanie jako nanorezonatorów

(B1) (11) 240569 (41) 2020 08 10 
(51) C01B 32/158 (2017 01) 
 C07F 9/09 (2006 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01)
(21) 428772 (22) 2019 01 31
(72) CIesIelsKI WOJCIeCh, Częstochowa (Pl); 
KUlaWIK DaMIan, Częstochowa (Pl); ŻaRsKa sanDRa, 
gorzkowiczki (Pl); FOlenTaRsKa agnIesZKa, Działoszyn (Pl); 
DRaBOWICZ JÓZeF, łódź (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT hUManIsTyCZnO-PRZyRODnICZy  
IM  Jana DłUgOsZa W CZĘsTOChOWIe, Częstochowa (Pl)
(54) sfunkcjonalizowane wielościenne nanorurki węglowe, sposób 
ich wytwarzania i ich zastosowanie

(B1) (11) 240562 (41) 2019 10 21 
(51) C01B 33/12 (2006 01) 
 C09K 11/59 (2006 01) 
 B82B 3/00 (2006 01) 
 B32B 5/16 (2006 01)
(21) 425230 (22) 2018 04 16
(72) anDRysZeWsKI TOMasZ, Ciechocinek (Pl); 
IWan MIChalIna, Konstancin-Jeziorna (Pl); KWaPIsZeWsKa 
KaRIna, Warszawa (Pl); sZCZePaŃsKI KRZysZTOF, Raczki (Pl); 
hOłysT ROBeRT, Warszawa (Pl); FIałKOWsKI MaRCIn, 
Warszawa (Pl); KsIĘŻOPOlsKa-gOCalsKa MOnIKa, Warszawa (Pl)
(73) InsTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlsKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) sposób wytwarzania inertnych chemicznie nanoobiektów 
krzemionkowych zawierających fluorescencyjny rdzeń

(B1) (11) 240596 (41) 2020 06 15 
(51) C07D 401/06 (2006 01) 
 C07D 401/14 (2006 01) 
 C09K 11/06 (2006 01) 
 G01N 21/64 (2006 01)
(21) 428082 (22) 2018 12 06
(72) ChMIeleWsKI MaRCIn K , Poznań (Pl); 
BRZeZIŃsKa JOlanTa, swarzędz (Pl); WITKOWsKa agnIesZKa, 
Poznań (Pl); PUTaJ PIOTR, Poznań (Pl)
(73) FUTUResynThesIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(54) sposób syntezy pochodnych pirydyn-2-yl-winylopirydynylo-
wych (PvP)

(B1) (11) 240585 (41) 2018 01 29 
(51) C07K 16/30 (2006 01) 
 C07K 14/705 (2006 01) 
 A61K 38/17 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 422231 (22) 2017 07 17
(30) Us 62/363,541  2016 07 18 Us 
 Us 62/410,581  2016 10 20 Us
(72) ChaO heMan laP Man, aurora (Ca); WOng Wah yaU, 
edmonton (Ca); TIan BaOMIn, edmonton (Ca); KRIshnan 
laKshMI, gloucester (Ca); Tanha JaMshID, Ottawa (Ca); 
UgeR MaRnI DIane, Richmond hill (Ca)
(73) helIX BIOPhaRMa CORP , Richmond hill (Ca); 
naTIOnal ReseaRCh COUnCIl OF CanaDa, Ottawa (Ca)
(54) Chimeryczny receptor antygenowy (CaR), komórki immunolo-
giczne zawierające CaR oraz kompozycja farmaceutyczna je zawie-
rająca do leczenia nowotworów

(B1) (11) 240570 (41) 2020 11 30 
(51) C08L 89/04 (2006 01) 
 C08K 5/053 (2006 01) 
 C08J 5/18 (2006 01)
(21) 429957 (22) 2019 05 17
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(72) PROChOŃ MIROsłaWa, łódź (Pl); ZaBORsKI MaRIan, 
łódź (Pl); MaseK anna, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) sposób wytwarzania kompozycji polimerowej z przeznacze-
niem  na opakowanie oraz sposób wytwarzania kompozytu przezna-
czonego na opakowania z kompozycji otrzymanej tym sposobem

(B1) (11) 240572 (41) 2020 10 05 
(51) C08L 95/00 (2006 01)
(21) 433574 (22) 2020 04 17
(72) WOsZUK agnIesZKa, lublin (Pl); FRanUs WOJCIeCh, 
Prawiedniki (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku mineral-
nego

(B1) (11) 240573 (41) 2020 10 05 
(51) C08L 95/00 (2006 01)
(21) 433575 (22) 2020 04 17
(72) WOsZUK agnIesZKa, lublin (Pl); FRanUs WOJCIeCh, 
Prawiedniki (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mineralnego do-
datku

(B1) (11) 240600 (41) 2021 07 19 
(51) C09K 8/467 (2006 01) 
 C04B 28/04 (2006 01)
(21) 432612 (22) 2020 01 17
(72) KReMIenIeWsKI MaRCIn, Krosno (Pl); KĘDZIeRsKI MIłOsZ, 
Jedlicze (Pl); KĄTna eWa, Krosno (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy  
InsTyTUT BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) Kompozycja lekkiego zaczynu uszczelniającego

(B1) (11) 240571 (41) 2021 08 02 
(51) C09K 11/81 (2006 01) 
 C01F 17/30 (2020 01) 
 C01F 17/20 (2020 01) 
 B82Y 40/00 (2011 01)
(21) 432711 (22) 2020 01 27
(72) gRZyB TOMasZ, skórzewo (Pl); TyMIŃsKI aRTUR, 
nowa sól (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT IM  aDaMa MICKIeWICZa W POZnanIU, 
Poznań (Pl)
(54) Dwuzakresowo wzbudzane nanokrystaliczne fosforany itru, lanta-
nu, gadolinu i lutetu domieszkowane jonami yb3+,Tm3+,Tb3+, sposób 
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako znaczniki luminescencyjne 
do zabezpieczania dokumentów szczególnego przeznaczenia

(B1) (11) 240568 (41) 2020 08 10 
(51) C10L 5/48 (2006 01)
(21) 428771 (22) 2019 01 31
(72) CIesIelsKI WOJCIeCh, Częstochowa (Pl); FOlenTaRsKa 
agnIesZKa, Działoszyn (Pl); KUlaWIK DaMIan, Częstochowa (Pl); 
gIReK TOMasZ, Częstochowa (Pl); gIReK BeaTa, Częstochowa (Pl); 
JaTUleWICZ IgOR, Żarki-letnisko (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT hUManIsTyCZnO-PRZyRODnICZy IM  Jana 
DłUgOsZa W CZĘsTOChOWIe, Częstochowa (Pl)
(54) sposób wytwarzania biopaliw II generacji, z odpadowego oleju 
posmażalniczego (UCO) oraz biomasy

(B1) (11) 240599 (41) 2021 03 08 
(51) C12C 3/08 (2006 01) 
 C07C 49/76 (2006 01) 
 B01D 11/02 (2006 01)
(21) 431051 (22) 2019 09 05

(72) gRUDnIeWsKa aleKsanDRa, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) sposób ekstrakcji ksantohumolu

(B1) (11) 240561 (41) 2019 04 23 
(51) C12N 9/18 (2006 01) 
 C12N 15/79 (2006 01) 
 C12N 15/87 (2006 01) 
 C12Q 1/46 (2006 01)
(21) 423116 (22) 2017 10 09
(72) sKOWROn PIOTR, gdańsk (Pl); JasIeCKI JaCeK, gdańsk (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT gDaŃsKI, gdańsk (Pl);  
gDaŃsKI UnIWeRsyTeT MeDyCZny, gdańsk (Pl);  
genOZyM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdańsk (Pl)
(54) Wektory Dna zdolne do transformacji i integracji z chromoso-
mem leishmania tarentolae zawierające gen kodujący butyrylocho-
linoesterazę BChe

(B1) (11) 240592 (41) 2021 02 08 
(51) C12P 7/22 (2006 01) 
 C12P 7/62 (2022 01) 
 C12P 41/00 (2006 01) 
 C12N 9/18 (2006 01) 
 C12R 1/69 (2006 01)
(21) 430760 (22) 2019 07 29
(72) leŚnIaReK aleKsanDRa, Oleśnica (Pl);  
głaDKOWsKI WITOlD, Wrocław (Pl); DROZD RaDOsłaW, 
szczecin (Pl); sZyMaŃsKa MagDalena, Chociwel (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (e)-4-fenylobut-
-3-en-2-olu

(B1) (11) 240564 (41) 2020 06 15 
(51) C12P 7/62 (2022 01) 
 C12P 7/22 (2006 01) 
 C07C 69/025 (2006 01) 
 C07C 33/22 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 428167 (22) 2018 12 14
(72) ŚlIŻeWsKa agnIesZKa, Żagań (Pl); ŻyMaŃCZyK-DUDa 
eWa, smolec (Pl); BRZeZIŃsKa-RODaK MałgORZaTa,  
Wrocław (Pl); KlIMeK-OChaB MagDalena, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób otrzymywania butanolanu 1-(s)-fenyloetylu oraz 1-(R)-
-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szcze-
pu leptolyngbya foveolarum CCala 76

(B1) (11) 240565 (41) 2020 06 15 
(51) C12P 7/62 (2022 01) 
 C12P 7/22 (2006 01) 
 C07C 69/025 (2006 01) 
 C07C 33/22 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 428168 (22) 2018 12 14
(72) ŚlIŻeWsKa agnIesZKa, Żagań (Pl); ŻyMaŃCZyK-DUDa 
eWa, smolec (Pl); BRZeZIŃsKa-RODaK MałgORZaTa,  
Wrocław (Pl); KlIMeK-OChaB MagDalena, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób otrzymywania butanolanu 1-(s)-fenyloetylu oraz 1-(R)-
-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szcze-
pu spirulina platensis

(B1) (11) 240566 (41) 2020 06 15 
(51) C12P 7/62 (2022 01) 
 C12P 7/22 (2006 01) 
 C07C 69/025 (2006 01) 
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 C07C 33/22 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 428169 (22) 2018 12 14
(72) ŚlIŻeWsKa agnIesZKa, Żagań (Pl); ŻyMaŃCZyK-DUDa 
eWa, smolec (Pl); BRZeZIŃsKa-RODaK MałgORZaTa,  
Wrocław (Pl); KlIMeK-OChaB MagDalena, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób otrzymywania butanolanu 1-(s)-fenyloetylu oraz 1-(R)-
-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szcze-
pu synechococcus bigranulatus CCala 187

(B1) (11) 240567 (41) 2020 06 15 
(51) C12P 7/62 (2022 01) 
 C12P 7/22 (2006 01) 
 C07C 69/025 (2006 01) 
 C07C 33/22 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 428170 (22) 2018 12 14
(72) ŚlIŻeWsKa agnIesZKa, Żagań (Pl); ŻyMaŃCZyK-DUDa 
eWa, smolec (Pl); BRZeZIŃsKa-RODaK MałgORZaTa,  
Wrocław (Pl); KlIMeK-OChaB MagDalena, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób otrzymywania butanolanu 1-(s)-fenyloetylu oraz 1-(R)-
-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szcze-
pu arthrospira maxima  CCala 27

(B1) (11) 240584 (41) 2017 02 13 
(51) E03B 3/24 (2006 01) 
 C02F 1/00 (2006 01)
(21) 413417 (22) 2015 08 04
(72) MaReK aDaM, Mirków (Pl); sOBOlCZyK JUsTyna,  
Kamienna góra (Pl); BICZ WalDeMaR, Kłodzko (Pl); 
gRZegORCZyK KRZysZTOF, Wrocław (Pl)
(73) POlTegOR-InsTyTUT InsTyTUT gÓRnICTWa 
ODKRyWKOWegO, Wrocław (Pl)
(54) Ujęcie wody w podziemnych strukturach wodonośnych

(B3) (11) 240597 (41) 2020 06 29 
(51) E21D 15/60 (2006 01) 
 E21D 11/40 (2006 01) 
 E21D 19/02 (2006 01) 
 E21D 23/00 (2006 01) 
 E21D 15/10 (2006 01)
(21) 428302 (22) 2018 12 27
(61) 236669
(72) KUsKa JeRZy, Piotrowice (Pl); BUKOWIeCKI BaRTOsZ,  
Bytom (Pl); ŻyReK lesZeK, Rybnik (Pl); BUDnIOK TOMasZ, Żory (Pl)
(73) BeCKeR-WaRKOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świerklany (Pl)
(54) Urządzenie rabunkowe

(B1) (11) 240598 (41) 2020 06 29 
(51) E21D 15/60 (2006 01) 
 E21D 11/40 (2006 01) 
 E21D 19/02 (2006 01) 
 E21D 23/00 (2006 01) 
 E21D 15/10 (2006 01)
(21) 428308 (22) 2018 12 27
(72) KUsKa JeRZy, Piotrowice (Pl); BUKOWIeCKI BaRTOsZ,  
Bytom (Pl); ŻyReK lesZeK, Rybnik (Pl); BUDnIOK TOMasZ, Żory (Pl)
(73) BeCKeR-WaRKOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świerklany (Pl)
(54) stanowisko załadunkowe rabowanej sekcji obudowy zmecha-
nizowanej na środki transportu

(B1) (11) 240583 (41) 2021 03 22 
(51) F17C 5/06 (2006 01) 
 F17C 9/04 (2006 01)
(21) 431233 (22) 2019 09 20

(72) PIeTROWICZ słaWOMIR, Wrocław (Pl); RUZIeWICZ aDaM, 
Wrocław (Pl); CZaJKOWsKI CeZaRy, Wrocław (Pl);  
nOWaK anDRZeJ, starachowice (Pl); RaK JÓZeF, Wrocław (Pl); 
ZIelIŃsKI nORBeRT, nowe gulczewo (Pl)
(73) gaZTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Płock (Pl)
(54) sposób ładowania butli gazowych oraz instalacja do ładowania 
butli gazowych sprężonymi gazami

(B3) (11) 240587 (41) 2021 05 31 
(51) F28D 1/04 (2006 01) 
 F28F 1/32 (2006 01)
(21) 431903 (22) 2019 11 25
(61) 239161
(72) MUsZyŃsKI TOMasZ, gdańsk (Pl); JaKUBOWsKa BlanKa, 
gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Wymiennik ciepła ze wspomaganiem przepływu gazu

(B1) (11) 240574 (41) 2021 11 22 
(51) G01M 7/02 (2006 01)
(21) 437416 (22) 2021 03 26
(72) BOROWIeC MaReK, lublin (Pl); KOsICKa eWelIna, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Uchwyt do mocowania belek na wzbudniku elektrodynamicz-
nym

(B1) (11) 240575 (41) 2022 02 14 
(51) G01M 7/02 (2006 01) 
 B25B 5/10 (2006 01)
(21) 438837 (22) 2021 08 30
(72) KłODa łUKasZ, lublin (Pl); WaRMIŃsKI JeRZy, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu 
zawias-zawias na wzbudniku elektromechanicznym

(B1) (11) 240576 (41) 2022 02 14 
(51) G01M 7/02 (2006 01) 
 B25B 5/10 (2006 01)
(21) 438838 (22) 2021 08 30
(72) KłODa łUKasZ, lublin (Pl); sZMIT ZOFIa, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu 
zawias-swobodne podparcie na wzbudniku elektromechanicznym

(B1) (11) 240577 (41) 2022 02 14 
(51) G01M 7/02 (2006 01) 
 B25B 5/10 (2006 01)
(21) 438839 (22) 2021 08 30
(72) KłODa łUKasZ, lublin (Pl); WeReMCZUK anDRZeJ, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Uchwyt do belek o warunkach brzegowych typu zawias-swo-
bodne podparcie z elastycznym elementem na końcu do montażu 
na wzbudniku elektromechanicznym w orientacji poziomej

(B1) (11) 240588 (41) 2022 01 17 
(51) G01N 3/02 (2006 01) 
 G01D 11/24 (2006 01)
(21) 438690 (22) 2021 08 05
(72) saMBORsKI sylWesTeR, Bystrzejowice Pierwsze (Pl); 
KłOnICa MaRIUsZ, lublin (Pl); sKOCZylas JaKUB, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Obudowa uchwytu do badania próbek

(B1) (11) 240589 (41) 2022 01 17 
(51) G01N 3/02 (2006 01) 
 G01D 11/24 (2006 01)
(21) 438691 (22) 2021 08 05
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(72) KłOnICa MaRIUsZ, lublin (Pl); saMBORsKI sylWesTeR, 
Bystrzejowice Pierwsze (Pl); sKOCZylas JaKUB, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Obudowa uchwytu do badania próbek rozciąganych

(B1) (11) 240579 (41) 2021 06 28 
(51) G01S 17/06 (2006 01) 
 G01B 11/10 (2006 01) 
 H04W 4/029 (2018 01)
(21) 432380 (22) 2019 12 23
(72) lIŻeWsKI MaRCIn, Białystok (Pl)
(73) KReOlInK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(54) system precyzyjnego określania pozycji obiektu

(B1) (11) 240581 (41) 2020 06 01 
(51) G08G 1/07 (2006 01)
(21) 427848 (22) 2018 11 21
(72) PłUCIennIK anDRZeJ, Kołobrzeg (Pl)
(73) PłUCIennIK anDRZeJ, Kołobrzeg (Pl)
(54) Urządzenie wizyjne do ostrzegania kierowcy o możliwej kolizji 
z pojazdem uprzywilejowanym lub innym na skrzyżowaniu dróg

(B1) (11) 240593 (41) 2013 07 08 
(51) G09F 15/00 (2006 01) 
 G09F 19/22 (2006 01)
(21) 397689 (22) 2012 01 02
(72) WalCZaK PIOTR łUKasZ, Mikołów (Pl)
(73) WalCZaK PIOTR łUKasZ, Mikołów (Pl)
(54) Urządzenie do mocowania nośnika reklamowego w postaci 
lica elastycznego z tkaniny winylowej o gramaturze od 50 do 950 
g/metr kwadratowy

(B1) (11) 240580 (41) 2021 11 29 
(51) H05K 7/14 (2006 01)
(21) 434066 (22) 2020 05 25
(72) KRUsZeWsKI MaTeUsZ, Białystok (Pl)
(73) Kan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kleosin (Pl)
(54) Termostat ścienny

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01N 25/30 (2006 01) 240578*
A23C 19/097 (2006 01) 240595
A23L 3/3418 (2006 01) 240595*
A47K 5/00 (2006 01) 240590
A47K 5/00 (2006 01) 240591
A61B 17/24 (2006 01) 240563*
A61F 2/18 (2006 01) 240563
A61K 8/69 (2006 01) 240578
A61K 47/69 (2017 01) 240578*
A61K 8/30 (2006 01) 240578*
A61K 38/17 (2006 01) 240585*
A61P 35/00 (2006 01) 240578*
A61P 35/00 (2006 01) 240585*
B01D 11/02 (2006 01) 240599*
B01F 7/16 (2006 01) 240594

B25B 5/10 (2006 01) 240575*
B25B 5/10 (2006 01) 240576*
B25B 5/10 (2006 01) 240577*
B32B 5/16 (2006 01) 240562*
B60B 39/00 (2006 01) 240582
B60B 21/02 (2006 01) 240582*
B60B 25/00 (2006 01) 240582*
B60B 19/06 (2006 01) 240582*
B60B 15/00 (2006 01) 240582*
B65D 81/20 (2006 01) 240595*
B65D 35/28 (2006 01) 240590*
B65D 35/28 (2006 01) 240591*
B82B 3/00 (2006 01) 240562*
B82Y 30/00 (2011 01) 240586
B82Y 40/00 (2011 01) 240586*

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

 1 2  1 2

B82Y 40/00 (2011 01) 240569*
B82Y 40/00 (2011 01) 240571*
C01B 33/149 (2006 01) 240586*
C01B 32/158 (2017 01) 240569
C01B 33/12 (2006 01) 240562
C01F 17/30 (2020 01) 240571*
C01F 17/20 (2020 01) 240571*
C01G 5/00 (2006 01) 240586*
C02F 1/00 (2006 01) 240584*
C04B 28/04 (2006 01) 240600*
C07C 51/21 (2006 01) 240578*
C07C 313/00 (2006 01) 240578*
C07C 49/76 (2006 01) 240599*
C07C 69/025 (2006 01) 240564*
C07C 33/22 (2006 01) 240564*
C07C 69/025 (2006 01) 240565*
C07C 33/22 (2006 01) 240565*
C07C 69/025 (2006 01) 240566*
C07C 33/22 (2006 01) 240566*
C07C 69/025 (2006 01) 240567*
C07C 33/22 (2006 01) 240567*
C07D 401/06 (2006 01) 240596
C07D 401/14 (2006 01) 240596*
C07F 9/09 (2006 01) 240569*
C07K 16/30 (2006 01) 240585
C07K 14/705 (2006 01) 240585*
C08J 5/18 (2006 01) 240570*
C08K 5/053 (2006 01) 240570*
C08L 89/04 (2006 01) 240570
C08L 95/00 (2006 01) 240572
C08L 95/00 (2006 01) 240573
C09K 11/59 (2006 01) 240562*
C09K 11/06 (2006 01) 240596*
C09K 8/467 (2006 01) 240600
C09K 11/81 (2006 01) 240571
C10L 5/48 (2006 01) 240568
C12C 3/08 (2006 01) 240599
C12N 9/18 (2006 01) 240561
C12N 15/79 (2006 01) 240561*
C12N 15/87 (2006 01) 240561*
C12N 9/18 (2006 01) 240592*
C12P 7/22 (2006 01) 240592
C12P 7/62 (2022 01) 240592*
C12P 41/00 (2006 01) 240592*
C12P 7/62 (2022 01) 240564

C12P 7/22 (2006 01) 240564*
C12P 7/62 (2022 01) 240565
C12P 7/22 (2006 01) 240565*
C12P 7/62 (2022 01) 240566
C12P 7/22 (2006 01) 240566*
C12P 7/62 (2022 01) 240567
C12P 7/22 (2006 01) 240567*
C12Q 1/46 (2006 01) 240561*
C12R 1/69 (2006 01) 240592*
C12R 1/01 (2006 01) 240564*
C12R 1/01 (2006 01) 240565*
C12R 1/01 (2006 01) 240566*
C12R 1/01 (2006 01) 240567*
E03B 3/24 (2006 01) 240584
E21D 15/60 (2006 01) 240597
E21D 11/40 (2006 01) 240597*
E21D 19/02 (2006 01) 240597*
E21D 23/00 (2006 01) 240597*
E21D 15/10 (2006 01) 240597*
E21D 15/60 (2006 01) 240598
E21D 11/40 (2006 01) 240598*
E21D 19/02 (2006 01) 240598*
E21D 23/00 (2006 01) 240598*
E21D 15/10 (2006 01) 240598*
F17C 5/06 (2006 01) 240583
F17C 9/04 (2006 01) 240583*
F28D 1/04 (2006 01) 240587
F28F 1/32 (2006 01) 240587*
G01B 11/10 (2006 01) 240579*
G01D 11/24 (2006 01) 240588*
G01D 11/24 (2006 01) 240589*
G01M 7/02 (2006 01) 240574
G01M 7/02 (2006 01) 240575
G01M 7/02 (2006 01) 240576
G01M 7/02 (2006 01) 240577
G01N 21/64 (2006 01) 240596*
G01N 3/02 (2006 01) 240588
G01N 3/02 (2006 01) 240589
G01S 17/06 (2006 01) 240579
G08G 1/07 (2006 01) 240581
G09F 15/00 (2006 01) 240593
G09F 19/22 (2006 01) 240593*
H04W 4/029 (2018 01) 240579*
H05K 7/14 (2006 01) 240580

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

240561 C12N 9/18 (2006 01)
240562 C01B 33/12 (2006 01)
240563 A61F 2/18 (2006 01)
240564 C12P 7/62 (2022 01)
240565 C12P 7/62 (2022 01)
240566 C12P 7/62 (2022 01)
240567 C12P 7/62 (2022 01)
240568 C10L 5/48 (2006 01)
240569 C01B 32/158 (2017 01)
240570 C08L 89/04 (2006 01)
240571 C09K 11/81 (2006 01)
240572 C08L 95/00 (2006 01)
240573 C08L 95/00 (2006 01)

240574 G01M 7/02 (2006 01)
240575 G01M 7/02 (2006 01)
240576 G01M 7/02 (2006 01)
240577 G01M 7/02 (2006 01)
240578 A61K 8/69 (2006 01)
240579 G01S 17/06 (2006 01)
240580 H05K 7/14 (2006 01)
240581 G08G 1/07 (2006 01)
240582 B60B 39/00 (2006 01)
240583 F17C 5/06 (2006 01)
240584 E03B 3/24 (2006 01)
240585 C07K 16/30 (2006 01)
240586 B82Y 30/00 (2011 01)
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240587 F28D 1/04 (2006 01)
240588 G01N 3/02 (2006 01)
240589 G01N 3/02 (2006 01)
240590 A47K 5/00 (2006 01)
240591 A47K 5/00 (2006 01)
240592 C12P 7/22 (2006 01)
240593 G09F 15/00 (2006 01)

240594 B01F 7/16 (2006 01)
240595 A23C 19/097 (2006 01)
240596 C07D 401/06 (2006 01)
240597 E21D 15/60 (2006 01)
240598 E21D 15/60 (2006 01)
240599 C12C 3/08 (2006 01)
240600 C09K 8/467 (2006 01)

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 209602 a  Wykreślono: InsTyTUT CheMII BIOORga-
nICZneJ Pan, Poznań, Polska 000849327 Wpisano: MeDICOFaR-
Ma BIOTeCh sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 277501658

(11) 219922 a  Wykreślono: lagUna FaBRyKa OKUĆ sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, 
gdańsk, Polska 220944400 Wpisano: lagUna FaBRyKa OKUĆ 
sPÓłKa aKCyJna, gdańsk, Polska 146860844

(11) 221513 a  Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, In-
dianapolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 236613 a  Wykreślono: InsTyTUT PODsTaWOWyCh 
PROBleMÓW TeChnIKI POlsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa, 
Polska 000326026 Wpisano: saJKIeWICZ PaWeł, Otrębusy, Pol-
ska; DenIs PIOTR, Warszawa, Polska; DUlnIK JUDyTa, Warsza-
wa, Polska

(11) 237861 a  Wykreślono: RePUBlIC TOBaCCO l P , 
glenview, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: RePUBlIC 
BRanDs l P , glenview, stany Zjednoczone ameryki

(11) 237978 C  Wykreślono: sTanIsłaW anDRUsZKIeWICZ, 
Opole, Polska Wpisano: sTanIsłaW anDRUsZKIeWICZ, Opole, 
Polska; anDRZeJ sUChanOWsKI, gdańska, Polska; MaRIUsZ 
MIgała, głuchołazy, Polska; MaRCIn łagIeWa, Opole, Polska

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

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

(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 1945392 B1
(T5) (97) 11 01 2012 2012/02 eP 2044043 B1

(T5) (97) 16 01 2019 2019/03 eP 2069265 B1
(T5) (97) 10 04 2019 2019/15 eP 2084329 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2168298 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 2171117 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 2205910 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 2247558 B1
(T5) (97) 13 09 2017 2017/37 eP 2277694 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 2406038 B1
(T5) (97) 22 02 2017 2017/08 eP 2507022 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 2593412 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 2594761 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2624784 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 2633372 B1
(T5) (97) 10 09 2014 2014/37 eP 2640362 B1
(T6) (97) 20 05 2015 2015/21 eP 2659071 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 2661565 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2667159 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 2672031 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2727381 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2727512 B1
(T5) (97) 21 11 2018 2018/47 eP 2737272 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2784418 B1
(T5) (97) 25 05 2016 2016/21 eP 2805633 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 2847549 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 2848192 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 2861742 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2867415 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 2871169 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2880467 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 2894209 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2901157 B1
(T4) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 2901157 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2928306 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 2931417 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 2935313 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2954115 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 2956991 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2986304 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 2992044 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3007795 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3014127 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3038806 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3045427 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3066781 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3068278 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3068279 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3078274 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3113403 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3121318 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3129228 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3131979 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3133112 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3135574 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3140231 B1
(T5) (97) 07 03 2018 2018/10 eP 3142482 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3142933 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3145511 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3147264 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3152486 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3156539 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3170834 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3171981 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3176620 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3177853 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3194328 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3197634 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3200970 B1
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(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3201699 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3209587 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3215055 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3217931 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3218963 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3220927 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3221065 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3222705 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3224394 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3229623 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3230316 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3233243 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3235088 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3235799 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3237336 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3240529 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3240895 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3246018 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3249281 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3250563 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3262209 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3263980 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3267984 B1
(T4) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3267984 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3270228 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3271226 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3274702 B1
(T4) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3274702 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3283106 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3286260 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3288546 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3300601 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3302622 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3305778 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3307977 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3309482 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3316962 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3318901 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3319941 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3320576 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3326451 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3327469 B1
(T4) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3335289 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3335808 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3336013 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3337979 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3341995 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3344699 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3344826 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3347422 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 eP 3362066 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3362477 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3362506 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3367127 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3367333 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 eP 3367869 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3368232 B1
(T4) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3370120 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3371165 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3373922 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3378995 B1
(T4) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3382504 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3389356 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3394040 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3395817 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3406490 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3406570 B1

(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3410927 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3414030 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3421993 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3430404 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3431679 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3434406 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3438049 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3442338 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3442792 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3449029 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3452749 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3452750 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3461503 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3471702 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 eP 3476261 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3476779 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3476965 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3477951 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3481360 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3481620 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3482002 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3485551 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3488190 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3492762 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3494085 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3497086 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3498748 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3502138 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3505071 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3512327 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3517642 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3518664 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3519162 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3522260 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3525270 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3538066 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3542780 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3543551 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3544468 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3545109 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3546456 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3548251 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3548942 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3551024 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3551561 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3556199 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3556752 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3558782 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3558960 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3563671 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3563738 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3566977 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 eP 3567527 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3569105 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3569128 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3572682 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3573922 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3574710 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3575509 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3580015 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3581803 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3586644 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3588717 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3588718 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3590467 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3597797 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3597836 B1
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(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3597877 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3597902 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3599098 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3599966 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3600198 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3601283 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3605749 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3609309 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3612519 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3617140 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3622794 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3624613 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3624655 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3625236 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3625484 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3626050 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3626531 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3626731 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3628356 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3629720 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3630895 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3632448 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3635180 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3636084 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3637536 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3639828 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3644910 B1
(T4) (97) 25 08 2021 2021/34 eP 3644910 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3646526 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3648279 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3648453 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3650652 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3650843 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3652900 B1
(T4) (97) 04 08 2021 2021/31 eP 3652900 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3654474 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3655232 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3655346 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3655662 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3658174 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 eP 3658524 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3658866 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3660013 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3660219 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3661027 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3663179 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3666963 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3668452 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3668674 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3670678 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3672962 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3676138 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3677520 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3680999 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3681768 B1
(T4) (97) 07 07 2021 2021/27 eP 3682655 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3684103 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3684160 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3686466 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3692523 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3692869 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3694648 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3694671 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3695492 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3697520 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3698073 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3700117 B1

(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3700925 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3700976 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3701233 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3702234 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3702656 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3703397 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3705013 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3705414 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3707201 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3710655 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3711829 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3713447 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3713546 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3713678 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3714078 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3715564 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3716952 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3717140 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3717538 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3718186 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3718768 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3720864 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3724157 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3724508 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 eP 3727628 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3727853 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3727988 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 eP 3728213 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3728381 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3731712 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3732307 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3732852 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3733367 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3733393 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3733535 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3738262 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3738678 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3739260 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3740022 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3740091 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3743535 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3746734 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3747322 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3748323 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3749121 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3752516 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3753185 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3753317 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3753353 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3755445 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3755843 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3764866 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3765180 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3765417 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3767105 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3767480 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3768509 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3768729 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 eP 3772237 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 eP 3772969 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3774463 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3774823 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3775180 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3781127 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3781857 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3782735 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3785717 B1
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(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3786949 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3789746 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3793565 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3794165 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3797191 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3799580 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3810695 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3812233 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3818920 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 eP 3831992 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 eP 3839066 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3847760 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3847864 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3859830 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 eP 3865545 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3888519 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3891138 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 eP 3896090 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 1727623 2019 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1755821 2019 04 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1790470 2019 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1970179 2019 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2141032 2019 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2154529 2019 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2247927 2020 01 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2256263 2019 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2412451 2019 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2574815 2019 09 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2574817 2019 09 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576035 2019 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576277 2019 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576317 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576383 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576397 2020 01 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576417 2019 03 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576421 2019 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576524 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576548 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576669 2019 05 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576703 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576705 2019 05 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576753 2019 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576845 2019 05 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576858 2019 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576925 2019 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576936 2019 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2577046 2019 05 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2577216 2019 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2577698 2019 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2578076 2019 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2578741 2019 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2578985 2019 09 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2578993 2019 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2579188 2019 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2579763 2019 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2579866 2019 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2579874 2019 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2579875 2019 06 06 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2579915 2019 06 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2580073 2019 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2788989 2019 12 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2790537 2019 12 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2790695 2019 12 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2791253 2019 12 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2791438 2019 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2791440 2019 12 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2791674 2019 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2792004 2019 12 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2793549 2019 12 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2793862 2019 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2793902 2019 12 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2793903 2019 12 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794085 2019 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794118 2019 12 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794192 2019 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794271 2019 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794350 2019 12 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794404 2019 12 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794473 2019 12 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794502 2019 12 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794618 2019 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794666 2019 12 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794820 2019 12 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2795186 2019 12 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2795224 2019 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2796278 2019 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2797701 2019 12 14 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) 1646639 a  Wykreślono: nuCana BioMed limited, edin-
burgh, Wielka Brytania Wpisano: nuCana plc, londyn, Wielka Bry-
tania

(11) 1639611 a  Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 1782131 a  Wykreślono: static Control Components, 
Inc , sanford, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: apex semi-
conductors (Usa) Company limited, sanford, stany Zjednoczone 
ameryki

(11) 1893793 a  Wykreślono: Ruredil s p a , Milano, Włochy 
Wpisano: Ruregold s r l , Milano, Włochy

(11) 1893793 a  Wykreślono: Ruregold s r l , Milano, Włochy 
Wpisano: RURFIM s r l , Milano, Włochy

(11) 1893793 a  Wykreślono: RURFIM s r l , Milano, Włochy 
Wpisano: RURegOlD s r l , Rubbiano di solignano, Włochy

(11) 1829466 a  Wykreślono: aladin-Music-hall gastronomie 
gmbh, Bremen, niemcy; linnenbaum, Bernhard, grasberg, niemcy 
Wpisano: linnenbaum, Bernhard-gérard, grasberg, niemcy
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(11) 2099851 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2213868 a  Wykreślono: Keihin Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: hitachi astemo, ltd , hitachinaka, Japonia

(11) 2262506 a  Wykreślono: alcon Inc , Fribourg, szwajca-
ria Wpisano: novartis ag, Bazylea, szwajcaria

(11) 2328930 a  Wykreślono: Probiodrug ag, halle/saale, 
niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics n V , halle/saale, niemcy

(11) 2440504 a  Wykreślono: Ruredil s p a , Milano, Włochy 
Wpisano: Ruregold s r l , Milano, Włochy

(11) 2440504 a  Wykreślono: Ruregold s r l , Milano, Włochy 
Wpisano: RURFIM s r l , Milano, Włochy

(11) 2440504 a  Wykreślono: RURFIM s r l , Milano, Włochy 
Wpisano: RURegOlD s r l , Rubbiano di solignano, Włochy

(11) 2426353 a  Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2467158 a  Wykreślono: Boehringer Ingelheim animal 
health Usa Inc , Duluth, stany Zjednoczone ameryki; University 
Of georgia Research Foundation, Inc , athens, stany Zjednoczone 
ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc , Duluth, 
stany Zjednoczone ameryki; University Of georgia Research Foun-
dation, Inc , athens, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2415999 a  Wykreślono: Keihin Corporation, Tokyo, Ja-
ponia Wpisano: hitachi astemo, ltd , hitachinaka, Japonia

(11) 2490720 a  Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals, 
Inc , Cambridge, stany Zjednoczone ameryki; amgen British Co-
lumbia, Burnaby, Kanada Wpisano: Takeda Pharmaceutical Com-
pany limited, Osaka, Japonia; amgen British Columbia, Burnaby, 
Kanada

(11) 2347995 a  Wykreślono: goar allison & associates, Inc , 
Tyler, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Fluor Technologies 
Corporation, Irving, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2468395 a  Wykreślono: sulzer Chemtech ag, Win-
terthur, szwajcaria Wpisano: sulzer Management ag, Winterthur, 
szwajcaria

(11) 2552706 a  Wykreślono: Oberthur Fiduciaire sas, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire sas, Paryż, Francja

(11) 2549869 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2560645 a  Wykreślono: syntarga B V , eD nijmegen, 
holandia Wpisano: Byondis B V , nijmegen, holandia

(11) 2576558 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2471903 a  Wykreślono: anthrogenesis Corporation, 
Warren, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Celularity Inc , War-
ren, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2465580 a  Wykreślono: VIIV healthcare Company, Re-
search Triangle Park, stany Zjednoczone ameryki; shionogi & Co , 
ltd , Osaka, Japonia Wpisano: shionogi & Co , ltd , Osaka, Japonia; 
VIIV healthcare Company, Wilmington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2573781 a  Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2602802 a  Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2681227 a  Wykreślono: nucana Biomed limited, lon-
don, Wielka Brytania Wpisano: nuCana plc, londyn, Wielka Brytania

(11) 2686310 a  Wykreślono: Boehringer Ingelheim Interna-
tional gmbh, Ingelheim am Rhein, niemcy Wpisano: alkahest, Inc , 
san Carlos, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2783030 a  Wykreślono: OCV Intellectual Capital, llC, 
Toledo, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, llC, Toledo, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2780080 a  Wykreślono: BTl Medical Technologies 
s r o , Praga, Czechy Wpisano: BTl healthcare Technologies a s , 
Praga, Czechy

(11) 2787829 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2604267 a  Wykreślono: Dow agrosciences, llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2700722 a  Wykreślono: Cibus europe B V , Kapelle, ho-
landia Wpisano: Cibus europe B V , Breda, holandia

(11) 2800113 a  Wykreślono: aBB schweiz ag, Baden, szwaj-
caria Wpisano: aBB Power grids switzerland ag, Baden, szwajcaria

(11) 2870107 a  Wykreślono: lanXess Deutschland gmbh, 
Köln, niemcy Wpisano: Brother group (hong Kong) limited, hong 
Kong, Chiny

(11) 2897795 a  Wykreślono: swissinso sa, lausanne, szwaj-
caria Wpisano: Kromatix sa, Romont, szwajcaria

(11) 2908987 a  Wykreślono: KRaMPe, nina Katharina, Mün-
ster, niemcy; KRaMPe, Timothy, Münster, niemcy Wpisano: KRaM-
Pe nIna KaThaRIna, lane Cove north, austria; KRaMPe TIMOThy, 
Münster, niemcy

(11) 2908987 a  Wykreślono: KRaMPe nIna KaThaRIna, 
lane Cove north, austria; KRaMPe TIMOThy, Münster, niemcy 
Wpisano: composite consult gmbh, schwerin, niemcy

(11) 2923040 a  Wykreślono: Drilling Info Inc , austin, stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: enverus, Inc , austin, stany Zjed-
noczone ameryki

(11) 2934114 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2948285 a  Wykreślono: Krallmann Kunststoffverarbe-
itung gmbh, hiddenhausen, niemcy Wpisano: RUCh nOVaPlasT 
gmbh, Oberkirch, niemcy

(11) 2943066 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3049517 a  Wykreślono: Bayer Cropscience nV, Die-
gem, Belgia; The University Court Of The University of edinburgh, 
edinburgh, Wielka Brytania Wpisano: BasF se, ludwigshafen am 
Rhein, Belgia; The University Court Of The University of edinburgh, 
edinburgh, Wielka Brytania

(11) 3052435 a  Wykreślono: Fulde, Marek, Offenbach, 
niemcy Wpisano: FlD Technologies gmbh, Offenbach am Main, 
niemcy

(11) 3079470 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3082429 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2949658 a  Wykreślono: Dyax Corp , lexington, stany 
Zjednoczone ameryki; Bracco suisse sa, Manno, szwajcaria Wpi-
sano: Takeda Pharmaceutical Company limited, Osaka, Japonia; 
Bracco suisse sa, Manno, szwajcaria

(11) 3009647 a  Wykreślono: United Technologies Corpora-
tion, Farmington, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Raytheon 
Technologies Corporation, Farmington, stany Zjednoczone ameryki
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(11) 3137313 a  Wykreślono: Oberthur Fiduciaire sas, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire sas, Paryż, Francja

(11) 3083089 a  Wykreślono: Poggi, Paul, Clarens, szwajca-
ria Wpisano: BlaCK asBesTOs lTD, Valetta, Malta

(11) 3030033 a  Wykreślono: sun Patent Trust, new york, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: apple Inc , Cupertino, stany 
Zjednoczone ameryki

(11) 3056203 a  Wykreślono: syntarga B V , nijmegen, ho-
landia Wpisano: Byondis B V , nijmegen, holandia

(11) 3159532 a  Wykreślono: hitachi automotive systems, 
ltd , hitachinaka, Japonia Wpisano: hitachi astemo, ltd , hitachi-
naka, Japonia

(11) 3441607 a  Wykreślono: hitachi automotive systems, 
ltd , hitachinaka, Japonia Wpisano: hitachi astemo, ltd , hitachi-
naka, Japonia
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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 72 528 do nr 72 539)

(y1) (11) 72532 (41) 2021 09 27 
(51) A01D 46/24 (2006 01) 
 A01D 46/22 (2006 01) 
 A01D 51/00 (2006 01)
(21) 129063 (22) 2020 03 20
(72) WeReMCZUK ROBeRT, lublin (Pl); sKORZyŃsKa JOanna, 
lublin (Pl); WeReMCZUK JÓZeF, lublin (Pl)
(73) WeReMCZUK FMR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niedrzwica Duża (Pl)
(54) Urządzenie do zbioru jabłek w worki BIg-Bag

(y1) (11) 72531 (41) 2021 10 25 
(51) A01M 29/06 (2011 01) 
 A01M 29/00 (2011 01)
(21) 129128 (22) 2020 04 23
(72) BOBeR KRZysZTOF, Dzierżoniów (Pl)
(73) BOBeR KRZysZTOF, Dzierżoniów (Pl)
(54) Urządzenie do odstraszania ptaków

(y1) (11) 72530 (41) 2021 08 30 
(51) A01M 29/30 (2011 01) 
 A01K 3/00 (2006 01) 
 E04H 17/14 (2006 01) 

 E01F 13/00 (2006 01) 
 A01G 13/10 (2006 01)
(21) 128984 (22) 2020 02 25
(72) FRIBel MIChał, siedlec (Pl)
(73) FR-PlasT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(54) Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów

(y1) (11) 72534 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 01) 
 E04C 3/29 (2006 01) 
 E04C 3/292 (2006 01) 
 E04B 5/12 (2006 01)
(21) 129514 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBela, Częstochowa (Pl); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) Belka do stropów ze środnikiem

(y1) (11) 72535 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 01) 
 E04C 3/29 (2006 01) 
 E04C 3/292 (2006 01) 
 E04B 5/12 (2006 01)
(21) 129515 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBela, Częstochowa (Pl); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) Belka stropowa ze środnikiem drewnianym

(y1) (11) 72536 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 01) 
 E04C 3/29 (2006 01) 
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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

 E04C 3/292 (2006 01) 
 E04B 5/12 (2006 01)
(21) 129516 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBela, Częstochowa (Pl); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) Belka do stropów ze środnikiem drewnianym

(y1) (11) 72537 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 01) 
 E04C 3/29 (2006 01) 
 E04C 3/292 (2006 01) 
 E04B 5/12 (2006 01)
(21) 129519 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBela, Częstochowa (Pl); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) Belka do budowy stropów

(y1) (11) 72538 (41) 2021 07 19 
(51) E04C 3/12 (2006 01) 
 E04C 3/29 (2006 01) 
 E04C 3/292 (2006 01) 
 E04B 5/12 (2006 01)
(21) 129520 (22) 2020 10 07
(72) MaJOR IZaBela, Częstochowa (Pl); MaJOR MaCIeJ, 
Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) Belka do budowy stropów międzykondygnacyjnych

(y1) (11) 72539 (41) 2019 04 08 
(51) E04D 13/18 (2018 01) 
 F24S 20/67 (2018 01) 
 H02S 30/10 (2014 01)
(21) 127663 (22) 2018 09 24
(30) PÚV 50099-2017  2017 09 29 sK
(72) ROVnan JaROslaV, svederník (sK)
(73) aRTCO, s r o , Žilina (sK)
(54) Pokrycie dachowe fotowoltaiczne

(y1) (11) 72528 (41) 2018 05 07 
(51) F16F 15/00 (2006 01)
(21) 126479 (22) 2017 07 14
(30) 2016/15696  2016 11 03 TR 
 2017/05541  2017 04 13 TR
(72) aRslan gIZeM, gulbahce (TR); KasaBa MUZaFFeR,  
Manisa (TR)
(73) TIRsan KaRDan sanayI Ve TICaReT anOnIM sIRKeTI, 
Manisa (TR)
(54) Tłumik hałasu dla wału Cardana

(y1) (11) 72533 (41) 2022 02 07 
(51) F16K 17/04 (2006 01) 
 E21D 23/16 (2006 01) 
 F16K 25/00 (2006 01)
(21) 129383 (22) 2020 08 03
(72) DIeDeRIChs RysZaRD, Katowice (Pl); nyCZ BaRTłOMIeJ, 
Tarnowskie góry (Pl); WÓJCIK KRZysZTOF, Bieruń (Pl);  
PyKa sTanIsłaW, Bieruń (Pl)

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01D 46/24 (2006 01) 72532
A01D 46/22 (2006 01) 72532*
A01D 51/00 (2006 01) 72532*
A01G 13/10 (2006 01) 72530*
A01K 3/00 (2006 01) 72530*
A01M 29/06 (2011 01) 72531
A01M 29/00 (2011 01) 72531*
A01M 29/30 (2011 01) 72530
E01F 13/00 (2006 01) 72530*
E04B 5/12 (2006 01) 72534*
E04B 5/12 (2006 01) 72535*
E04B 5/12 (2006 01) 72536*
E04B 5/12 (2006 01) 72537*
E04B 5/12 (2006 01) 72538*
E04C 3/12 (2006 01) 72534
E04C 3/29 (2006 01) 72534*
E04C 3/292 (2006 01) 72534*
E04C 3/12 (2006 01) 72535
E04C 3/29 (2006 01) 72535*

E04C 3/292 (2006 01) 72535*
E04C 3/12 (2006 01) 72536
E04C 3/29 (2006 01) 72536*
E04C 3/292 (2006 01) 72536*
E04C 3/12 (2006 01) 72537
E04C 3/29 (2006 01) 72537*
E04C 3/292 (2006 01) 72537*
E04C 3/12 (2006 01) 72538
E04C 3/29 (2006 01) 72538*
E04C 3/292 (2006 01) 72538*
E04D 13/18 (2018 01) 72539
E04H 17/14 (2006 01) 72530*
E21D 23/16 (2006 01) 72533*
F16F 15/00 (2006 01) 72528
F16K 17/04 (2006 01) 72533
F16K 25/00 (2006 01) 72533*
F24S 20/67 (2018 01) 72539*
G07F 11/50 (2006 01) 72529
H02S 30/10 (2014 01) 72539*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72528 F16F 15/00 (2006 01)
72529 G07F 11/50 (2006 01)
72530 A01M 29/30 (2011 01)
72531 A01M 29/06 (2011 01)
72532 A01D 46/24 (2006 01)
72533 F16K 17/04 (2006 01)

72534 E04C 3/12 (2006 01)
72535 E04C 3/12 (2006 01)
72536 E04C 3/12 (2006 01)
72537 E04C 3/12 (2006 01)
72538 E04C 3/12 (2006 01)
72539 E04D 13/18 (2018 01)

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

(73) CenTRUM hyDRaUlIKI DOh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bytom (Pl)
(54) Zawór przelewowy jednostopniowy

(y1) (11) 72529 (41) 2021 09 13 
(51) G07F 11/50 (2006 01)
(21) 129039 (22) 2020 03 11
(72) KnIOCh MIChał, Środa Wielkopolska (Pl)
(73) KnIOCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Środa Wielkopolska (Pl)
(54) Zespół wydawczy zniczomatu
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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 27 881 do nr 27 894)

(51) 14-03 (11) 27881 (22) 2022 03 14 (21) 30624
(73) PROXIMa sPÓłKa JaWna W  M  FReDRyCh,  
M  FReDRyCh, Toruń (Pl)
(72) FReDRyCh WITOlD MIChał
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55) 

(51) 14-03 (11) 27882 (22) 2022 03 14 (21) 30625
(73) PROXIMa sPÓłKa JaWna W  M  FReDRyCh,  
M  FReDRyCh, Toruń (Pl)
(72) FReDRyCh WITOlD MIChał
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55) 

(51) 14-03 (11) 27883 (22) 2022 03 14 (21) 30626
(73) PROXIMa sPÓłKa JaWna W  M  FReDRyCh,  
M  FReDRyCh, Toruń (Pl)
(72) FReDRyCh WITOlD MIChał
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55) 

(51) 12-06 (11) 27884 (22) 2021 11 24 (21) 30331
(73) UlTRahInge sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(72) PIeTKIeWICZ PIOTR Jan, PIeTKIeWICZ aDaM JeRZy
(54) Przegub
(55) 
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(51) 09-03 (11) 27885 (22) 2022 01 24 (21) 30475
(73) RURaRZ PIOTR eVOPRess, Częstochowa (Pl)
(72) RURaRZ PIOTR
(54) Pudełko prezentowe
(55) 

(51) 19-02 (11) 27886 (22) 2021 11 30 (21) 30343
(73) InsTyTUT WłÓKIen naTURalnyCh I ROŚlIn ZIelaRsKICh-
PaŃsTWOWy InsTyTUT BaDaWCZy, Poznań (Pl)
(72) BUJnOWICZ KRZysZTOF, ROJeWsKI sZyMOn
(54) Pudełko na kartki biurowe
(55) 

(51) 19-08 (11) 27887 (22) 2022 01 21 (21) 30472
(73) MaRPOInT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(72) CalleJa seRgIO
(54) etykieta
(55) 

(51) 32-00 (11) 27888 (22) 2022 01 25 (21) 30481
(73) WalasZCZyK seBasTIan, Częstochowa (Pl)
(72) WalasZCZyK seBasTIan
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 06-06 (11) 27889 (22) 2022 01 25 (21) 30485
(73) FMhOFFeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Działdowo (Pl)
(72) DOBIes sZyMOn
(54) Front meblowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 27890 (22) 2021 12 23 (21) 30408
(73) URBan TOMasZ sCORPIOn eyeWeaR, Ząbki (Pl)
(72) URBan TOMasZ
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27891 (22) 2021 12 23 (21) 30409
(73) URBan TOMasZ sCORPIOn eyeWeaR, Ząbki (Pl)
(72) URBan TOMasZ
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 30-11 (11) 27892 (22) 2021 11 23 (21) 30329
(73) nOga aDaM, Kraków (Pl)
(72) nOga aDaM
(54) łopatka do zakopywania psich odchodów
(55) 

(51) 32-00 (11) 27893 (22) 2021 02 18 (21) 29396
(73) galICJanKa RP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Powroźnik (Pl)
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(72) KOWalIK aDaM, PaWlICKa agaTa
(54) Motyw zdobniczy etykiety
(55) 

(51) 26-01 (11) 27894 (22) 2021 12 15 (21) 30387
(73) MaŃKa gRaŻyna P P h U  gRaŻyna, Częstochowa (Pl)
(72) MaŃKa gRaŻyna
(54) nakładka na znicz
(55) 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

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

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

jestracji

(11) 14321 a  Wykreślono: B & P engIneeRIng sp  z o o  spół-
ka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P 
engIneeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przeworsk, Polska 651543185

(11) 17289 a  Wykreślono: B & P engIneeRIng sp  z o o  spół-
ka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P 
engIneeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przeworsk, Polska 651543185

(11) 17290 a  Wykreślono: B & P engIneeRIng sp  z o o  spół-
ka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P 
engIneeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przeworsk, Polska 651543185

(11) 17291 a  Wykreślono: B & P engIneeRIng sp  z o o  spół-
ka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P 
engIneeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Przeworsk, Polska 651543185

(11) 17522 a  Wykreślono: CIesIelsKI CeZaRy lIZel Wy-
TWÓRnIa eleMenTÓW POlIesTROWO-sZKlanyCh, Kębłowo,Pol-
ska 970155869 Wpisano: May WalDeMaR, Kębłowo, Polska

(11) 18546 a  Wykreślono: BaKallanD 1 sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 140164463 Wpisano: BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 012272090   

(11) 18693 a  Wykreślono: gRUPa FaMIlIJna sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: gRUPa FaMI-
lIJna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505

(11) 18694 a  Wykreślono: gRUPa FaMIlIJna sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: gRUPa FaMI-
lIJna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505

(11) 19305 a  Wykreślono: B&P engIneeRIng sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P engIneeRIng 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przeworsk, 
Polska651543185

(11) 22095 a  Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO sWORD PIły 
TaŚMOWe, ROMan WÓJCIK, gdynia, Polska 190905819 Wpisano: 
sWORD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, gdynia,Polska 365951468

(11) 23140 a  Wykreślono: BIKOTeCh sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Racibórz, Polska 364546932 Wpisa-
no: BIKOTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Żory, Polska 364546932

(11) 23554 a  Wykreślono: gRUPa FaMIlIJna sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: gRUPa FaMI-
lIJna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505

(11) 25106 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROgeR PUBlIshIng 
WÓJCICCy sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271  

(11) 25107 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROgeR PUBlIshIng 
WÓJCICCy sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271  

(11) 25108 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROgeR PUBlIshIng 
WÓJCICCy sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271  

(11) 25109 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROgeR PUBlIshIng 
WÓJCICCy sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271  

(11) 26980 a  Wykreślono: FIlIPOWICZ WITOlD PhaRMaCy 
laBORaTORIes PlUs, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano:FIlI-
POWICZ ROBeRT, Warszawa, Polska
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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 350 576 do nr 350 700)

(111) 350576 (220) 2021 08 22 (210) 532969
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) RaŹnIaK MaRTa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻłOBeK ala KOala
(540) 

(591) czarny, szary, biały, różowy, zielony, pomarańczowy, 
niebieski, czerwony, ciemnoniebieski, fioletowy, brązowy
(531) 03 01 14, 05 01 05, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 Przyrządy do  zabawy do  użytku w  przedszkolach 
i żłobkach, 41 edukacja przedszkolna, 43 Opieka nad dziećmi w żłob-

kach, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, ośrod-
ki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Usługi w zakresie 
żłobków, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców 

(111) 350577 (220) 2021 08 12 (210) 532620
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) JBB InTeRnaTIOnal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MentalPower
(540) 

(531) 02 09 25, 27 05 01
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, Warsztaty w  celach edukacyj-
nych, Warsztaty w  celach szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szko-
lenia sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy samoświa-
domości [szkolenia], Trening rozwoju osobistego, Kursy w  zakresie 
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego 

(111) 350578 (220) 2021 08 11 (210) 532579
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) KOnsTaŃCZaK aRKaDIUsZ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) shaDOWgUn
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Publikacje elektro-
niczne zawierające gry, aplikacje do  pobrania, aplikacje do  pobra-
nia do  użytku z  telefonami komórkowymi, aplikacje do  pobrania 
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na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, Mobilne aplika-
cje, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogra-
mowanie do  aplikacji Internetowych, Oprogramowanie i  aplikacje 
do urządzeń przenośnych, 41 gry oferowane on-line (w sieci infor-
matycznej), gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowni-
ków sieci, Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy 
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet 

(111) 350579 (220) 2021 04 30 (210) 528339
(151) 2021 11 08 (441) 2021 07 19
(732) la ROse sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laRose care
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, ze-
stawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, od-
żywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia 
włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania 
włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla 
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki 
upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szmin-
ki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bron-
zery, preparaty kosmetyczne do  rzęs, tusze do  rzęs, odżywki do  rzęs, 
eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosme-
tyczne do  pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne 
do  ciała, kremy kosmetyczne do  rąk, kremy kosmetyczne do  twarzy, 
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki 
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania 
zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olej-
ki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki 
do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda ko-
lońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, kosme-
tyki do  brwi, ołówki do  brwi, pasty do  butów, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, 
mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, 
sody wybielające, sole do  kąpieli do  celów innych niż lecznicze, kule 
do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mlecz-
ka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele 
do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, peelingi do skóry, 
peelingi do  ciała, peelingi do  twarzy, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: peelingi do  rąk, płyny do  pielęgnacji ciała, płyny do  pielę-
gnacji rąk, płyny do  pielęgnacji twarzy, płyny do  pielęgnacji włosów, 
oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje 
do  przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, ma-
seczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne 
do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki 
do  paznokci, preparaty kosmetyczne do  przyspieszania schnięcia la-
kieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, 
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makija-
żu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosme-
tyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum 
do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  celów 
perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny 
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne 

do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki 
brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opa-
lania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające po-
wstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 
preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetycz-
ny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, żele do  masażu inne niż do  celów medycznych, preparaty 
toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe 
do  celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do  celów kosmetycz-
nych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające 
do  celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży następujących towarów: 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolage-
nowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, ko-
rund [materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dez-
odoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z  drzewa 
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna [barw-
nik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, olejek 
jaśminowy, lakiery (środki do usuwania-), olejek lawendowy, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui 
na  szminkę, balsamy do  celów kosmetycznych, kosmetyki do  makija-
żu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, 
zmywacze do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty 
fitokosmetyczne, chusteczki higieniczne i kosmetyczne impregnowane 
środkami do oczyszczania, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, wstępnie zwilżone lub impregnowane waciki, olejek różany, pasta 
do podłogi, środki wybielające i  inne substancje stosowane w praniu, 
środki do prania i zmywania naczyń stołowych, środki do zmiękczania 
tkanin podczas prania, krochmal pralniczy, preparaty do  wywabiania 
plam, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, 
olejki eteryczne jako substancje zapachowe do prania 

(111) 350580 (220) 2021 06 28 (210) 530832
(151) 2021 11 04 (441) 2021 07 19
(732) geRasIK TOMasZ WOOD sTORIes, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD stories
(540) 

(531) 05 01 05, 05 01 16, 27 05 05
(510), (511) 9 etui na  telefony komórkowe, Futerały na  telefony ko-
mórkowe, Futerały dopasowane do  telefonów komórkowych, ła-
dowarki do  telefonów komórkowych, ładowarki baterii do  użytku 
z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w po-
jazdach, Przewody UsB do telefonów komórkowych, stacje dokujące 
do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów ko-
mórkowych, ładowarki do smartfonów, ładowarki bezprzewodowe, 
ładowarki sieciowe, ładowarki UsB, szybkie ładowarki do urządzeń 
mobilnych, 20 Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury 
elektronicznej, Meble drewniane, Meble domowe wykonane z drew-
na, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Meble 
ogrodowe drewniane, stojaki na telefony [meble], Zewnętrzne meble, 
37 ładowanie baterii telefonów komórkowych 

(111) 350581 (220) 2021 07 19 (210) 531788
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
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(111) 350582 (220) 2021 07 19 (210) 531789
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) matopat optimed junior
(510), (511) 5 Plastry 

(111) 350583 (220) 2021 07 21 (210) 531805
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) neOTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) X-neO
(510), (511) 9 Mikrofony, torby do laptopów, klawiatury do kompute-
rów, podkładki pod myszy, myszki komputerowe, głośniki kompute-
rowe, słuchawki gamingowe 

(111) 350584 (220) 2021 08 23 (210) 533099
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) FORysIaK DaWID, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOVIn InTeRIORs
(540) 

(531) 26 05 03, 26 05 04, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projek-
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Planowanie przestrzenne 
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w  zakresie doboru po-
krowców na  meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania 
osiedli mieszkaniowych, Planowanie i  projektowanie osiedli miesz-
kaniowych, Usługi architektury wnętrz, Usługi projektowania wnętrz 
budynków, Doradztwo w  zakresie dekoracji wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi w  zakresie pro-
jektowania wnętrz sklepów, Usługi konsultacyjne w  zakresie projek-
towania wnętrz, Usługi doradcze w  zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi w  zakresie projektowania wnętrz butików, Usługi w  zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz 
sklepów, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi 
projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Świadczenie 
usług w  zakresie projektowania wnętrz samochodów, Usługi infor-
macyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i  wyposażenia do  celów 
projektowania wnętrz, Usługi w  zakresie projektowania wnętrz oraz 
usługi informacyjne i  doradcze w  tym zakresie, Usługi informacyjne 
dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projek-
towania wnętrz, Udostępnianie strony internetowej z  informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz 
dla branży detalicznej, architektura, Usługi architektoniczne, Projekto-
wanie architektoniczne, Badania dotyczące architektury, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie architektury, Usługi doradcze z zakresu archi-
tektury, Usługi architektoniczne i  inżynieryjne, Usługi projektowania 
dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Przygotowywanie projektu architektonicznego, Usługi architektonicz-
ne i planowania urbanistycznego, Przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, Badania architektoniczne, Przygotowywanie planów 
architektonicznych, Zarządzanie projektami architektonicznymi 

(111) 350585 (220) 2021 09 08 (210) 533717
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) OPen MaRKeTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa Omni
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(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 02, 26 01 06, 26 13 25
(510), (511) 35 Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi kon-
sultingowe związane z  personelem, Usługi konsultingowe związa-
ne z  zarządzaniem, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Usługi konsultingowe w  zakresie marketingu inter-
netowego, Usługi konsultingowe w  dziedzinie rozwoju koncepcji 
reklamowych, Usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, analiza marketin-
gowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, 36 Wycena nieru-
chomości, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Usługi konsultingu 
finansowego, Finansowe usługi konsultingowe, Usługi konsultingo-
we dotyczące udzielania pożyczek, Doradztwo finansowe i  usługi 
konsultingu finansowego, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i  konsultingowe w  zakresie finansów, agencje nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
Usługi kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomo-
ści, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finansowe 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczą-
ce nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w  zakupie nie-
ruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wyceny finansowe 
nieruchomości dzierżawionych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Ocena i wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usłu-
gi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe 
w  zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Pla-
nowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z  dziedziny nie-
ruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakre-
sie udziałów finansowych w  nieruchomościach, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w  systemie timesharingu, Usługi finansowe do-
tyczące własności nieruchomości i  budynków, Usługi ubezpiecze-
niowe w  zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi agencji 
nieruchomości w  zakresie wynajmu budynków, Doradztwo finan-
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sowe związane z  inwestowaniem w  nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości w  zakresie dzierżawy ziemi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z  lokalami biurowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z  budynkami mieszkalnymi, 
Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i  wynajmu budynków, Usługi agencji w  zakresie sprzedaży nieru-
chomości za  prowizje, Usługi w  zakresie porozumień dotyczących 
nieruchomości [usługi finansowe], Udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakre-
sie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi wykazów nieruchomości związanych 
z  wynajmem domów i  mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi w zakre-
sie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Organizowanie ubez-
pieczeń, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia hipoteczne, 
Organizowanie kredytów, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipo-
tecznych, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośred-
nictwo w  zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, Pożyczki 
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usłu-
gi finansowe 
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(531) 27 05 01, 26 11 03
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalo-
we materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące półpro-
duktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 9 aparatura, urzą-
dzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery 
i  demagnetyzery, sprzęt do  nurkowania, Urządzenia do  badań na-
ukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządze-
nia naukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii 
elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj-
ne, do  namierzania celu i  kartograficzne, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 19 nieme-
talowe konstrukcje i  budynki przenośne, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki wyko-
nane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej 
klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, asfalt, smo-
ła i bitumy, Drewno i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minera-
ły, gotowe kamienie brukowe, grys, Masy szpachlowe, Osłony pan-
cerne, niemetalowe, smoła, pak, bitumy i asfalt, Opancerzenie z płyt, 
niemetalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Instalo-
wanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alar-
mów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i napra-
wa wind i  dźwigów, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i na-
prawa budynków, Konserwacja i  naprawa mebli, Usługi szklarskie, 

wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elek-
trowni falowych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzy-
staniu szalunków przesuwnych i  wznoszących, Ciesielstwo, Czysz-
czenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne 
basenów, Czyszczenie higieniczne obiektów ruchomych, Czyszcze-
nie higieniczne wanien, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, 
Czyszczenie pojemników do  przechowywania, Czyszczenie pokryć 
podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pomni-
ków, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie stoisk wysta-
wowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzie-
nek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie żaluzji, 
Dezynfekcja zastawy stołowej, Informacja o  naprawach, Instalacja 
aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycz-
nej, Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja chło-
dziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeń-
stwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, 
Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja 
izolacji na  murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, 
konserwacja i  naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i  naprawa 
sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń 
do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrzą-
dów medycznych, Instalacja konstrukcji o  wysokiej wytrzymałości 
na  rozciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na  wystawy 
handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja 
maszyn przemysłowych, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instala-
cja mebli, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja, naprawa i konser-
wacja kondensatorów pary, Instalacja, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń skraplających, Instalacja, naprawa i  konserwacja chłodnic 
do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instala-
cja, naprawa i  konserwacja obiektów i  sprzętu pomieszczeń czy-
stych, Instalacja narzędzi na  placach budowy, Instalacja odgromni-
ków, Instalacja ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, Instala-
cja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciw-
pożarowej, Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych 
produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instala-
cja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przemy-
słowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja rusztowań budowla-
nych, platform roboczych i  budowlanych, Instalacja sprzętu 
audiowizualnego, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, In-
stalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydrau-
licznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i  bezpieczeństwa, 
Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów fi-
zycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów ochrony przed pioru-
nami, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów od-
prowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja 
systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elek-
trycznego i  systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budynkach 
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Instalacja syste-
mów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, 
Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i  generatorów prądu, 
Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitar-
nych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie generato-
rów prądu, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, In-
stalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowa-
nie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie kon-
strukcji tymczasowych na  wystawy handlowe, Instalowanie kotw 
wbijanych do  ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie 
mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akce-
soriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolo-
rowych na  fasadach budynków, Instalowanie powłok ognioodpor-
nych, Instalowanie rynien, Instalowanie stanowisk do  przemówień 
konferencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symu-
latorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracują-
cych na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurzania 
centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowa-
nie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie ulicznych 
afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego 
użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń 
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elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, 
Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych w  budynkach, Instalowanie wykła-
dzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia budynków, 
Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń 
przed przeciągami na  oknach otwieranych pionowo, Instalowanie 
zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Kładzenie dy-
wanów, Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja 
dachów, Konserwacja elektrycznych systemów handlowych, Konser-
wacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów 
do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja 
i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i napra-
wa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji 
do  przechowywania, Konserwacja i  naprawa instalacji bezpieczeń-
stwa, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa syste-
mów kontroli dostępu, Konserwacja i  naprawa systemów fizycznej 
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania po-
żaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwa-
cja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konser-
wacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn przemysłowych, 
Konserwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicz-
nych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii 
wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych 
do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja 
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konser-
wacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwa-
cja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchen-
nych, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych, 
Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja urządzeń biu-
rowych, Konserwacja znaków, lakierowanie, lakierowanie desek, 
lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakiero-
wanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malo-
wanie natryskowe metali, Malowanie pasów na  nawierzchni, 
Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni we-
wnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Montaż belkowania 
dachu, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i  okien, Montaż 
grillów, Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż 
i  instalacja instalacji maszynowych, Montaż i  instalacja konstrukcji 
budynków, Montaż i  instalacja półek, Montaż instalacji na  placach 
budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż i  instalowanie 
systemów przechowywania, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny 
zewnętrznych ścian budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli 
gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, 
Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Mon-
taż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów 
odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych kartono-
wo-gipsowych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków 
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych barierek, 
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż zestawów półek, nadawa-
nie faktury sufitom lub ścianom, nakładanie antypoślizgowych pod-
łogowych warstw uszczelniających, nakładanie faktur na sufity, na-
kładanie farb ochronnych na  drewno, nakładanie farby w  sprayu, 
nakładanie jastrychów, nakładanie osłon na światłowody, nakłada-
nie osłon na kable, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakłada-
nie powłok antygraffiti, nakładanie powłok nieprzemakalnych na da-
chy, nakładanie powłok ochronnych na  powierzchnie wgłębień, 
nakładanie powłok w celu naprawy ścian, nakładanie wodoodpor-
nych wykładzin, nakładanie powłok w tunelach, nakładanie wylewki 
posadzkowej, naprawa artykułów z żelaza, naprawa dachów, napra-
wa dźwigów, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, na-
prawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, napra-
wa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja 
maszyn do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn i obrabia-
rek do obróbki i przetwarzania metali, naprawa i konserwacja narzę-
dzi ogrodniczych, naprawa i konserwacja osi i części do nich, napra-
wa i  konserwacja pras do  przetwarzania metali, naprawa 
i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja prze-
kładni zębatych, naprawa i  konserwacja rusztowań budowlanych 
oraz platform budowlanych, naprawa i konserwacja sprzętu kempin-
gowego, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa 
i  konserwacja sprzętu do  robót ziemnych, naprawa i  konserwacja 
sprzętu sportowego i do fitnessu, naprawa i konserwacja urządzeń 
multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, 
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa i konser-

wacja zabawek, naprawa i  renowacja artykułów gospodarstwa do-
mowego, naprawa i renowacja mebli, naprawa instalacji do użytku 
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, napra-
wa kontenerów transportowych, naprawa lub konserwacja automa-
tów sprzedających, naprawa lub konserwacja elektrycznych urzą-
dzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub konserwacja konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń biurowych, naprawa lub konserwacja maszyn o na-
pędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń rozrywkowych, naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do produkcji fornirów, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do produkcji sklejki, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlane-
go, naprawa lub konserwacja szyldów, naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, naprawa maszyn, naprawa ma-
szyn biurowych, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowla-
nego, naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, naprawa maszyn 
i  urządzeń biurowych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa 
narzędzi, naprawa niewielkich artykułów metalowych, naprawa 
ogrodzeń, naprawa ościeżnic drzwiowych, naprawa płytek, napra-
wa podłóg drewnianych, naprawa podłóg laminowanych, naprawa 
podłóg z  imitacji drewna, naprawa pokryć podłogowych, naprawa 
rusztowań, naprawa szyldów, naprawa systemów stereo, naprawa 
telewizorów, naprawa wyposażenia sklepów, naprawa wyrobów ju-
bilerskich, naprawcze roboty budowlane, naprawy betonu, napra-
wy elementów betonowych, nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, 
Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawia-
nie wnętrz budynków, Odnowa maszyn i silników zużytych lub czę-
ściowo zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Piasko-
wanie podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie (czyszczenie), 
Polerowanie i  nadawanie połysku, Powlekanie betonu, Powlekanie 
jako usługa malowania, Powlekanie murów, Powlekanie przewodów, 
Powlekanie rur, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie 
pomieszczeń sklepowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, 
Renowacja betonu, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja 
maszyn, Renowacja, naprawa i  konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, Renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Reno-
wacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomiesz-
czeń handlowych, Rozbiórka rusztowań, serwis elektrycznych urzą-
dzeń konsumenckich, serwis i  naprawa urządzeń do  podnoszenia, 
serwis i  naprawa platform roboczych unoszących, serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis 
urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, spoinowanie murów, 
sprzątanie budynków i  terenów przemysłowych, sprzątanie nieru-
chomości, stawianie szyldów, stawianie tablic reklamowych, stawia-
nie tablic wystawowych, stawianie tymczasowych siedzeń, stawia-
nie trybun, stawianie znaków, stolarstwo jako usługa naprawy, 
Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji doty-
czących restauracji mebli, Udzielanie informacji, porad i konsultacji 
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami 
polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Usługi doradcze 
w zakresie projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze związa-
ne z  instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z  instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi elektryków, Usługi hydrau-
liczne i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budyn-
ków, Usługi informacyjne w  zakresie konserwacji systemów zabez-
pieczających, Usługi informacyjne związane z  instalacją systemów 
zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji ma-
szyn, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwa-
cji podłóg, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malarskie, Usłu-
gi modernizacji i  przekształcania maszyn, Usługi montażowe 
rusztowań budowlanych, Usługi naprawcze w zakresie pokryć pod-
łóg, Usługi naprawcze w  zakresie pokryć ścian, Usługi naprawcze 
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć schodów, Usługi stolarskie jako naprawa konstruk-
cji drewnianych, Usługi stawiania znaków, Usługi sprzątania miejsc 
popełnienia przestępstw, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w za-
kresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie montażu 
rusztowań, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych 
na imprezy na świeżym powietrzu, Wznoszenie rusztowań do celów 
budowlanych i konstrukcyjnych, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń 
firmowych, Wyposażanie wnętrz biur, Wymiana świateł, Usługi za-
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bezpieczania przed korozją, Usługi wykonawców w zakresie płyt gip-
sowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usłu-
gi w zakresie powlekania podłóg, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, naprawa urządzeń oświetleniowych, Konserwacja 
i  naprawa silników, naprawa elementów silników, Udzielanie infor-
macji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie in-
formacji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  narzędzi 
do  obróbki metali, naprawa urządzeń elektrycznych, Przebudowa 
trzpieni obrotowych, 40 Wynajem sprzętu do obróbki i przekształca-
nia materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówie-
nie, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, antykorozyjna obróbka części metalowych, apreturowanie 
papieru, Barwienie, Barwienie metali z wyłączeniem malowania, Bar-
wienie szyb poprzez pokrywanie ich  powierzchni, Barwienie tafli 
szklanych poprzez obróbkę powierzchni, Blacharstwo, Chromowa-
nie, Cięcie metalu, Cięcie zasłon, Cieplna obróbka metali, Drukowa-
nie 3D, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie 
metali na  zimno, Frezowanie, galwanizacja, grawerowanie, heblo-
wanie [tartak], Impregnacja ogniochronna istniejących budynków, 
Informacje o  obróbce materiałów, Konserwacja drewna z  wyłącze-
niem malowania, Konserwowanie drewna, Kowalstwo, Kształtowa-
nie elementów metalowych, Kucie, Kucie metali, laminowanie, lami-
nowanie drewna, laminowanie papieru, laminowanie płyt, 
laminowanie płytek metalowych, laminowanie substytutów drew-
na, laminowanie tworzyw sztucznych, lutowanie, Metalizacja, na-
kładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, nakłada-
nie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, 
nakładanie powłok odpornych na  zużycie na  metale i  tworzywa 
sztuczne, nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturo-
we, nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie płyt, Obróbka 
betonu, Obróbka drewna, Obróbka i  przetwarzanie materiałów 
z  tworzyw sztucznych, Informacje o  obróbce materiałów, Obróbka 
metali, Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowa-
nie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu [odpuszczanie], Ob-
róbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka 
metalurgiczna, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka 
powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, Obróbka po-
wierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie 
ścierne, Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu tech-
nik szlifowania dokładnego, Piaskowanie, Piłowanie drewna, Piłowa-
nie materiałów, Platerowanie i  laminowanie metali, Platerowanie 
powierzchni, Polerowanie, Polerowanie metali, Polerowanie po-
wierzchni, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu jako usługa nie-
malarska, Tłoczenie metali, Tłoczenie metalu, Usługi czyszczenia 
stali nierdzewnej, Usługi formowania na  zamówienie, Usługi malo-
wania szkła, Usuwanie powłok z mebli, Wiercenie w metalach, Wyci-
nanie szablonów, Wygładzanie powierzchni szkła, Wykańczanie me-
tali, Zabezpieczanie przed płomieniami 
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(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) TegOla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TegOla WIĄZaRy DaChOWe
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 03 02, 26 03 24, 26 04 01, 26 04 05, 26 04 11
(510), (511) 19 Deski dachowe [z drewna], Drewno do użytku w bu-
downictwie, Krokwie dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowa więźba da-
chowa, Części modułowe (niemetalowe-) do budowania budynków 
prefabrykowanych, Domy modułowe, niemetalowe, niemetalowe 
modułowe elementy budowlane, niemetalowe szkielety konstruk-
cyjne do budynków, Płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] 
do  łączenia wiązarów dachowych, Profile drewniane, niemetalowe 
konstrukcje i  budynki przenośne, 37 Instalacja pokryć dachowych, 

Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Montaż bel-
kowania dachu, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, nakłada-
nie farb ochronnych na drewno, Usługi instalacji dachów, 42 Usługi 
projektowania dotyczące elementów do krycia dachów (wiązary) 

(111) 350588 (220) 2021 08 29 (210) 533240
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) aMBRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Pszczyna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambra ReTaIl (R)eVOlUTIOn
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 17 01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia, środki do prania, detergenty, 
farbki do bielizny, kosmetyki, preparaty do golenia, mydła dezodory-
zujące, mydła dezynfekcyjne, mydła lecznicze, mydła toaletowe, my-
dła do golenia, pasty, proszki i płyny do zębów, pasty do butów, pasty 
do podłogi, pasty do mebli, wosk do parkietów, wosk do mebli, wywa-
biacze plam, 5 Bibułowo-foliowe podkłady higieniczne, wata antysep-
tyczna, apteczki pierwszej pomocy, apteczki podróżne, bawełna i wata 
do celów medycznych, chusteczki higieniczne, gaza opatrunkowa, jo-
dyna, materiały opatrunkowe, plastry do celów leczniczych, przylepce, 
podpaski higieniczne, wata do celów medycznych, tampony, materia-
ły higieniczne, 6 Folia aluminiowa do żywności, pojemniki metalowe, 
pudełka z metali nieszlachetnych, skrzynki na listy metalowe, zbiorniki 
metalowe, 9 alkoholomierze, barometry, baterie elektryczne, baterie 
galwaniczne, baterie słoneczne, bezpieczniki elektryczne, dzwonki 
do drzwi, etui na okulary, gaśnice, latarki kieszonkowe, lutownice elek-
tryczne, miary, odważniki, rękawice do ochrony przed wypadkami, 10 
Bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, butelki do  karmienia, 
gąbki chirurgiczne, podpaski podbrzuszne, prezerwatywy, rękawice 
do celów medycznych, worki na wodę do celów leczniczych, zatyczki 
do  uszu, 11 abażury, dozowniki środków odkażających w  toaletach, 
filtry do  domowych instalacji wodnych, klosze do  lamp, lampy elek-
tryczne, latarki, suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, świecz-
niki, żyrandole, zamrażarki, zapalniczki, zapalniczki do gazu, żarówki, 
16 Materiały piśmienne, bloki rysunkowe, chusteczki do nosa (papie-
rowe), gumki do ścierania, kalendarze, kalka maszynowa i techniczna, 
kalkomanie, karty pocztowe, koperty, linijki, mapy, notesy, obrusy 
papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier toaletowy, pieluchy 
z papieru, przybory do pisania, ręczniki papierowe, segregatory, ser-
wetki papierowe, serwety na stół, spinacze biurowe, torby na śmieci 
(papierowe), torby i worki na śmieci (foliowe), zeszyty, zszywacze, 21 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosze na  chleb, 
formy ciastek, cukiernice nie z metali szlachetnych, wyciskarki do cy-
tryn, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, deski do kroje-
nia do  kuchni, deski do  prasowania, doniczki na  kwiaty, dozowniki 
mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki do  czyszczenia, 
dzbanki, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, 
etui na grzebienie, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, filtry 
do kawy nieelektryczne, filtry do użytku domowego, froterki do par-
kietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, wyroby garncarskie, 
garnki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, grzebienie, serwi-
sy do herbaty nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, karafki, 
młynki ręczne do kawy, klatki dla ptaków, klepsydry, klosze do przykry-
wania masła i sera, korkociągi, przybory do kosmetyki, wyroby szkla-
ne z  kryształu, pojemniki kuchenne nie  z  metali szlachetnych, kufle 
do piwa, pojemniki do lodu, łyżki do butów, termosy do napojów, na-
czynia do picia, otwieracze do butelek, szczoteczki, pędzle do golenia, 
porcelana, półmiski do jarzyn, zestawy do przypraw, rękawice do prac 
domowych, rozpylacze do perfum, salaterki nie z metali szlachetnych, 
sitka, słoje, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczot-
ki do zamiatania, szkło (naczynia), szklanki, ściereczki do czyszczenia, 
tace nie  z  metali szlachetnych, tarki, termosy, przybory toaletowe, 
urządzenia kuchenne nieelektryczne, wiadra, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne, wykałaczki, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin 
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(111) 350589 (220) 2021 08 29 (210) 533241
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) aMBRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Pszczyna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koliber Drogerie
(540) 

(591) różowy
(531) 03 07 22, 03 07 24, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie detalicznej i  hurtowej sprzedaży 
artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, wyrobów farmaceu-
tycznych, produktów zielarskich, wyrobów tytoniowych, wyrobów 
papierniczych, Doradztwo specjalistyczne dotyczące franchisingu, 
Reklama i promocja osób trzecich, Usługi menedżerskie, promowa-
nia marki (merchandisingowe) i kosztorysowe, Badanie rynku, Orga-
nizowanie targów i wystaw w celach promocyjnych i reklamowych, 
Usługi wydawnicze w zakresie materiałów reklamowych 

(111) 350590 (220) 2021 09 16 (210) 534011
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) COlIan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opatówek (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hellena aQUa OWOC
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki, napoje owocowe 
i soki owocowe, woda, woda mineralna, smakowa woda mineralna, 
napoje na bazie soku owocowego, woda z sokiem owocowym 

(111) 350591 (220) 2021 09 15 (210) 533965
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) agRO-sIeĆ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chełmno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aZOXOne 250 sC
(510), (511) 5 Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze 
do  zabijania szkodników, Preparaty grzybobójcze do  stosowania 
w  ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do  użytku domowego, 
Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze do  użytku w  rolnictwie, 
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Fungicydy, Fungicydy 
biologiczne, Preparaty do  zwalczania pleśni, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów i środków grzybobój-
czych, fungicydów, preparatów do zwalczania pleśni 

(111) 350592 (220) 2021 10 05 (210) 534789
(151) 2022 02 11 (441) 2021 10 25
(732) gRyglas-DWORaK anna  
sPeCJalIsTyCZna PRaKTyKa leKaRsKa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIgRe POlsKIe CenTRUM leCZenIa MIgReny
(540) 

(591) beżowy, biały
(531) 02 09 25, 27 05 05, 05 03 13, 29 01 12, 10 03 07
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość i pi-

sanie tekstów, 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i  badania 
medyczne, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Badania 
i rozwój w zakresie nauki, Badania kliniczne, Badania naukowe do ce-
lów medycznych, Badania w zakresie medycyny, 44 Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, akupunktura, aromaterapia, Badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo doty-
czące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informa-
cji z  dziedziny opieki zdrowotnej za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, hipnoterapia, leczenie alergii, Muzykoterapia w  ce-
lach fizycznych, psychologicznych i  kognitywnych, Monitorowanie 
pacjentów, Pilates terapeutyczny, Pomoc osobom w rzucaniu palenia, 
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji w za-
kresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z zakre-
su ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi dorad-
cze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Badania psychologiczne, Usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Konsultacje psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi psy-
chiatryczne, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu 

(111) 350593 (220) 2021 10 04 (210) 534754
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) BOgUCKI PaWeł BOgUCKI, Ratułów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKa PIenIŃsKa
(540) 

(531) 01 01 03, 05 01 05, 26 01 04, 27 05 01
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki jako cukierki, Pomadki jako cukierki, 
Wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących 
towarów: cukierki, karmelki jako cukierki, pomadki jako cukierki, wy-
roby cukiernicze, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze 

(111) 350594 (220) 2021 09 30 (210) 534563
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) FInelF sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
sopot (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZeRWOna sKaRBOnKa
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny, złoty
(531) 03 04 18, 03 04 24, 03 04 26, 29 01 14, 27 05 01, 24 05 07
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen, Porównywanie usług fi-
nansowych online 

(111) 350595 (220) 2021 09 30 (210) 534560
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
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(732) leasIngTeaM BRanD ManageMenT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POInT
(540) 

(591) biały
(531) 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 42 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania 

(111) 350596 (220) 2021 09 28 (210) 534475
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) PODlasKa WyTWÓRnIa WÓDeK POlMOs  
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaRs
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 350597 (220) 2021 09 28 (210) 534470
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) Oh BOOK! sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oh!
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 24 17 04, 27 05 01
(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, 35 Reklama i  marke-
ting, Przygotowanie reklam dla osób trzecich, Usługi reklamowe dla 
branży literackiej, Usługi w  zakresie badań rynku dla wydawców, 
Usługi marketingowe, Usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu, 
Usługi reklamowe i  marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama 
w  Internecie dla osób trzecich, Monitorowanie poziomu sprzedaży 
dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Usługi reklamowe związane z  książkami, Promocja 
sprzedaży, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Publikowanie tek-
stów, Usługi w zakresie publikacji książek, Publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Konsultacje edytorskie, Publikacja i re-
dagowanie książek, Publikacja książek i  czasopism elektronicznych 
online (nie do pobrania), Publikowanie, Usługi doradcze w zakresie 

publikowania, Usługi konsultacyjne w  zakresie publikacji książek, 
Usługi pisania tekstów, Usługi publikacji, Usługi świadczone przez 
agencje literackie, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej 

(111) 350598 (220) 2021 08 11 (210) 532584
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) eVeResT InTeRnaTIOnal seRVICe gROUP  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hers
(540) 

(591) czarny
(531) 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej online obej-
mujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki, torby, portfele, 
portmonetki, plecaki, Usługi reklamowe i  marketingowe, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące promo-
cji sprzedaży, Usługi reklamy online, Usługi zarządzania społeczno-
ścią online, Doradztwo biznesowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, Doradztwo w  zakresie 
public relations, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo 
związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej 

(111) 350599 (220) 2021 08 20 (210) 532949
(151) 2022 02 10 (441) 2021 09 20
(732) lITWa TOMasZ, Świlcza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B s best shoes
(540) 

(531) 26 05 18, 27 05 01
(510), (511) 25 akcesoria na  szyję, Części odzieży, obuwia i  nakryć 
głowy, nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Wkładki [obuwie], 28 arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, gry, 
zabawki i  akcesoria do  zabawy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych 
towarów w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez 
Internet i  sprzedaż wysyłkową następujących towarów: akcesoria 
na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, Obu-
wie, Odzież, Wkładki [obuwie], artykuły gimnastyczne i sportowe, ar-
tykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na  przyjęcia i  sztuczne choinki, gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, 
Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlo-
wych i  reklamowych oraz promocji sprzedaży, Organizacja wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i  promocyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
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i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama i marke-
ting, Usługi w  zakresie promocji sprzedaży, Reklama, w  tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi 
wydarzeniami sportowymi, Reklamy radiowe i telewizyjne 

(111) 350600 (220) 2021 08 19 (210) 532896
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 13
(732) KOnaRsKI anDRZeJ aKWaRysTyCZny24, Świdwin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) naMasU
(510), (511) 19 Piaski, kamienie i żwiry do akwarium, Ozdoby wykona-
ne z kamienia do akwariów 

(111) 350601 (220) 2021 08 03 (210) 532284
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PhaRMaBesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement Diety laktoferyna Krople 8 ml
(540) 

(591) różowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26 04 02, 01 15 15, 26 04 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 350602 (220) 2021 08 03 (210) 532283
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PhaRMaBesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laktoferyna suplement diety
(540) 

(591) różowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26 11 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 350603 (220) 2020 09 23 (210) 518561
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) Zeg ZaKłaD eleKTRyCZny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gryfice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zeg
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 05 03, 29 01 12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, 
instalacje elektrycznego okablowania, instalacje do kontroli przepływu 
[elektryczne], instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, urządzenia energetyczne sieci zasilających, kable elek-
tryczne, osłony na kable elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, ka-
ble metalowe [elektryczne], tuleje złączowe do kabli elektrycznych, kable 
i przewody elektryczne, kable elektryczne do łączenia, aparatura, urzą-
dzenia i kable do zastosowania w elektryce, transformatory, okablowanie 
elektryczne, systemy automatyki domowej, sterowniki automatyki prze-
mysłowej, kable do komputerów, kable do modemów, kable do nadawa-
nia i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable do transmisji danych, 
11 oprawy oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, elektryczne oprawy 
oświetleniowe, przemysłowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetle-
niowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe 
do użytku handlowego, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 35 usłu-
gi informacyjne dla konsumentów, 37 instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń 
testujących, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja 
systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów telewizji 
przemysłowej, instalacja urządzeń do  wytwarzania energii, instalacja 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i  generato-
rów prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja uziemienia 
elektrycznego, instalowanie generatorów prądu, instalowanie linii trans-
misyjnych, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
konserwacja przewodów, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i insta-
lacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi 
doradcze związane z  konserwacją i  naprawą sprzętu mechanicznego 
i elektrycznego, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświe-
tleniowych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskie-
go i  bezpieczeństwa, usługi elektryków, usługi układania przewodów 
elektrycznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elek-
trycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, układanie kabli na-
ziemnych, układanie kabli, układanie kabli ziemnych, renowacja instalacji 
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis 
w  sytuacjach awaryjnych urządzeń do  zaopatrzenia w  energię elek-
tryczną, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa urządzeń i instalacji 
do  wytwarzania energii, naprawy podwodne, naprawa sprzętu elek-
trycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa i konserwacja gene-
ratorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub kon-
serwacja generatorów energii elektrycznej, montaż instalacji przemysło-
wych, wynajem maszyn budowlanych 

(111) 350604 (220) 2021 05 16 (210) 528917
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 11
(732) neBa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n
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(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 03, 01 15 15, 27 05 01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, Krem do pielęgnacji tatu-
ażu, Balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, szampon do ta-
tuaży, Ochronny krem do opalania na tatuaż, Żel czyszczący do tatuażu, 
Masło do  tatuażu, Mydło do  tatuażu, 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Chustki [apaszki], Dzianina [odzież], Dżinsy, getry, Kom-
binezony, Kostiumy, Koszule, spodnie, spódnice, letnie sukienki, sukienki 
damskie, Buty damskie, Obuwie męskie i damskie, skarpetki męskie, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Odzież dziecięca, Odzież damska, Bielizna damska, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Topy [odzież], szorty, Kurtki, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, 
Krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji 
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel 
czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu 

(111) 350605 (220) 2021 09 06 (210) 533569
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) ye ZhOngBIaO, Wólka Kosowska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JP JIngPaI
(540) 

(531) 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Odzież, Obuwie 

(111) 350606 (220) 2021 09 23 (210) 534283
(151) 2022 02 11 (441) 2021 10 18
(732) BaTUgOWsKa-gIeMZa KaTaRZyna  
CenTRUM PsyChOTeRaPII selF, Dąbrowa górnicza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selF CenTRUM PsyChOTeRaPII BaTUgOWsKa
(540) 

(591) szary, brązowy, biały
(531) 26 01 16, 27 05 09, 27 05 10, 29 01 13

(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 44 Usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
psychologów, Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia, Psycho-
terapia holistyczna 

(111) 350607 (220) 2021 09 20 (210) 534151
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) InPOsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost eko dostawa
(540) 

(591) biały, żółty, zielony
(531) 29 01 13, 29 01 99, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 24, 01 03 02, 01 03 13, 01 03 15, 24 17 24
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 
Urządzenia automatyczne i elektroniczne zawierające skrytki pocz-
towe służące do  przyjmowania, sortowania i  wydawania paczek 
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne 
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania 
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, Urządze-
nia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za pośrednictwem sMs lub Internetu, Bankomaty, 35 
Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w  zakresie kolpor-
tażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usłu-
gi w  zakresie transportu, pakowania, przechowywania i  dostarcza-
nia przesyłek i  paczek do  automatycznych urządzeń pocztowych, 
Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów 

(111) 350608 (220) 2021 09 11 (210) 533827
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) MaJKOWsKI RaFał n-FOX, siemianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITnessOWKI
(540) 

(591) niebieski, biały, fioletowy, szary
(531) 03 07 05, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 10 Urządzenia do masażu, lampy do nagrzewania do użyt-
ku medycznego, Maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Ma-
szyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Promienniki pod-
czerwieni do celów terapeutycznych, Przyrządy do masażu, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia na podczer-
wień do celów leczniczych, Przyrządy do masażu estetycznego, 28 Urzą-
dzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do wzmacniania 
ciała [ćwiczenia], 41 Usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, szkolenia 
w  zakresie sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące spraw-
ności fizycznej, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 44 salony 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi salonów 
piękności, Masaż, Fizjoterapia, Rehabilitacja fizyczna, Doradztwo w za-
kresie żywienia i odżywiania, Usługi dietetyków 

(111) 350609 (220) 2021 05 27 (210) 529479
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BOCZeK JOanna, Klaudyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Pierogi ladies
(510), (511) 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, empanada (na-
dziewany pieróg), Jiaozi (pierogi nadziewane), Wareniki [pierogi z nadzie-
niem], Chińskie pierożki jiaozi [pierogi], Porcje rozwałkowanego ciasta 
na pierogi, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Potrawy na bazie 
mąki, Mrożone produkty z  ciasta nadziewane warzywami, Produkty 
żywnościowe z  ciasta, Pierożki na  bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierogi 
z  nadzieniem warzywnym, Pierogi z  mięsem, Pierogi z  serem, Pierogi 
z owocami, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 35 Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dot  gastronomii i pro-
wadzenia restauracji, Zarządzanie restauracjami, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restaura-
cji, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferują-
cych posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, Kur-
sy dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące żywności, Usługi 
edukacyjne związane z odżywianiem, szkolenia z prezentacji żywności, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Warsztaty w  celach szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, szkolenie i  instruktaż, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i restau-
racji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, Usługi w zakresie dostarczania na-
pojów i posiłków, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakre-
sie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w  napoje, Doradztwo kulinarne, Informacje i  doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków 

(111) 350610 (220) 2021 09 27 (210) 534401
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) sałeK gRZegORZ sUPeR hOUse, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lewino Kaszubski Zajazd Motocyklowy
(540) 

(531) 18 01 05, 05 01 10, 26 01 16, 27 05 01, 24 01 13, 24 01 05

(510), (511) 39 Parkowanie samochodów-udostępnienie parkingów 
i  usługi związane z  parkowaniem samochodów-parkowanie pojaz-
dów-udostępnianie miejsc parkingowych-udostępnianie obiektów 
parkingowych-usługi związane z parkowaniem pojazdów, 43 Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości-bary-pensjonaty-domy gościn-
ne-oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów 
pobytowych-hostele 

(111) 350611 (220) 2021 09 01 (210) 533396
(151) 2022 02 10 (441) 2021 09 27
(732) KlIMUnTOWsKa MałgORZaTa, Pieszyce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORCe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 7 elektryczne napędy do  bram, hydrauliczne napędy 
do  bram, 9 Bramy do  Internetu rzeczy [IoT], nadajniki i  odbiorniki 
bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki, Odbiorniki radiowe do  pi-
lotów, Piloty do  odbiorników radiowych, elektroniczne breloki 
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Piloty do urządzeń 
elektronicznych, Piloty [urządzenia do  zdalnego sterowania], Piloty 
zdalnego sterowania 

(111) 350612 (220) 2021 09 07 (210) 533643
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 25
(732) BROWaR ZaMKOWy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Racibórz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R
(540) 

(591) bordowy
(531) 05 07 02, 05 05 20, 27 05 08, 27 05 17, 27 05 21, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papiero-
we, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papie-
rowe, Dekoracje na stół z papieru, Maty stołowe z papieru, Ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, Papierowe nakrycia-obrusy stoło-
we, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, Papie-
rowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklan-
ki, Podkładki pod szklanki z  tektury, Podstawki pod kufle do  piwa, 
Podstawki pod szklanki z tektury, serwetki stołowe papierowe, Torby 
do  pakowania wykonane z  biodegradowalnego papieru, Torby pa-
pierowe, Kartonowe opakowania zbiorcze, 21 Butelki do  picia, Do-
pasowane wkładki do wiaderek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, 
Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojem-
ności pinta, Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, 
naczynia szklane do  napojów, nalewaki do  butelek, neoprenowe 
pokrowce na butelki, z suwakiem, nieelektryczne otwieracze do bu-
telek, Otwieracze do  butelek elektryczne i  nieelektryczne, Ręczne 
otwieracze do  butelek, Podstawki pod butelki-stojaki, szklanki bez 
uchwytów, szklanki do  picia piwa typu pilzner, szklanki do  piwa, 
Urządzenia do schładzania butelek, 25 apaszki, Bluzy, Bluzy dreso-
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we, Bluzy polarowe, Czapki, Czapki z  daszkiem, Bandany, Koszulki, 
Koszulki z krótkim rękawem, Odzież, skarpetki, szaliki, 32 Brzeczka 
piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo-piwo ze  słodu palonego, 
Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPa), Kwas chlebowy 
jako napoje bezalkoholowe, Mineralizowane piwa, napoje bezalko-
holowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu 
ale, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
słodowe, Piwo typu koźlak, Porter-rodzaj mocnego, ciemnego piwa, 
shandy-napój składający się z piwa i lemoniady, stout-rodzaj mocne-
go, ciemnego piwa 

(111) 350613 (220) 2021 09 17 (210) 534091
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) Jess InC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Jess WaRsaW OlD TOWn hOTel & sPa
(510), (511) 43 hotele, Restauracje, Kawiarnie, Usługi hotelarskie, 
Usługi kawiarniane, Usługi gastronomiczne 

(111) 350614 (220) 2021 09 25 (210) 534374
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) MaTeRa MIChał KanCelaRIa aDWOKaCKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja stójka z Mostkiem
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi zbiera-
nia funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania 
i prowadzenia gal, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatyw-
ne dla dzieci potrzebujących, Usługi charytatywne w  zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finanso-
we, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele 
charytatywne, Świadczenie usług charytatywnych w  zakresie zbie-
rania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, 
Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Or-
ganizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Organizowanie działań mających na  celu zbieranie 
funduszy na  cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatyw-
nych, Inwestowanie funduszy na  cele charytatywne, gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków chary-
tatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, 41 Usługi wydawnicze, Doradztwo w zakresie 
szkoleń, Kursy szkoleniowe 

(111) 350615 (220) 2021 09 28 (210) 534445
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) WhITelOOM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WhITelOOM
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 24 Pościel, poszwy na pościel, ręczniki, narzuty na łóżka, 
koce, pledy, poszewki dekoracyjne na poduszki, zasłony, 25 Odzież 
damska, odzież dziecięca, szlafroki, piżamy, skarpetki, 42 Usługi sty-
lizacji i wzornictwa przemysłowego, Doradztwo techniczne w zakre-
sie materiałów i  technologii do dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projek-
towania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych 

(111) 350616 (220) 2021 09 28 (210) 534456
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) VIPaCK DZIDO, MaTysZCZaK sPÓłKa JaWna, Biłgoraj (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPaCK

(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26 11 03, 26 11 12, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału 

(111) 350617 (220) 2020 07 09 K (210) 533109
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) Materassificio Montalese s p a , agliana (IT)
(540) (znak słowny)
(540) eRgOFResh
(510), (511) 10 Materace do  celów medycznych, Poduszki do  celów 
medycznych, 20 Materace piankowe, Materace dmuchane, do celów 
niemedycznych, Materace, Karimaty, Poduszki, nadmuchiwane pod-
główki, Poduszki pod kark, Poduszki dmuchane, do celów niemedycz-
nych, Poduszki nadmuchiwane, Podgłówki, Wałki, łóżka, Wezgłowia, 
listwowe podstawy łóżek-stelaże, Kanapy, Fotele sako, Kanapo-tap-
czany, Maty do drzemki-poduszki lub materace, Materace z  lateksu, 
24 Tekstylia, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Bielizna pościelowa i koce, 
narzuty na łóżka, Kołdry, Prześcieradła na łóżka, Śpiwory 

(111) 350618 (220) 2019 07 16 (210) 502329
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) sZyMel KaMIla, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buba
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 artykuły i  sprzęt sportowy, 41 
usługa trenera personalnego, usługa prowadzenia zajęć fitnessu, 
usługi sportowe i w zakresie fitness 

(111) 350619 (220) 2019 06 05 (210) 500767
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) gROUPe Canal+ sa, Issy-les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Canal+ seRIale
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27 05 01, 26 04 02, 29 01 14
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządze-
nia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji, rozpowszech-
niania, czytania, przełączania, przechowywania, kodowania, dekodo-
wania, przekształcania i  przetwarzania dźwięków, obrazów lub 
danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia komu-
nikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, 
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telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory, urządzenia do zdalne-
go sterowania, etui na telefony komórkowe, pamięci zewnętrzne UsB, 
koncentratory sieciowe (huby), anteny paraboliczne, kodery, urządze-
nia umożliwiające dostęp i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarza-
jących informacje i dane, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone 
dla sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodo-
wania sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale cyfrowe, filmy wi-
deo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski 
audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cy-
frowych dysków wideo, dysków magnetycznych, dysków audio i wi-
deo, dysków cyfrowych, dysków i płyt do nagrywania dźwięku, kartri-
dże z  grami wideo, oprogramowanie do  gier wideo, magnetyczne 
nośniki do  nagrywania, karty magnetyczne, karty z  chipem, karty 
z chipem elektronicznym, czytniki kart, programy nadzorcze systemu 
operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatycz-
ną, karty z mikroprocesorem [karty inteligentne], elektroniczny prze-
wodnik po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządze-
nia do  programowania i  selekcji programów telewizyjnych, aparaty 
i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogra-
mowanie komputerowe (nagrane programy), światłowody i  kable 
optyczne, baterie i ogniwa elektryczne, interfejsy komputerowe, apli-
kacje komputerowe do  pobrania, aplikacje do  pobrania do  użytku 
z urządzeniami mobilnymi, pliki muzyczne lub pliki z obrazami do po-
brania, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, 14 przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, breloczki na klucze, zegarki i pa-
ski do  zegarków, 16 plakaty, albumy, almanachy, naklejki (materiały 
piśmienne), litograficzne dzieła sztuki, bilety, szkicowniki, bloki (arty-
kuły papiernicze), podpórki do książek, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, kupony drukowane, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), zeszyty 
do pisania lub rysowania, kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki 
z  życzeniami, katalogi, foldery na  dokumenty, segregatory [artykuły 
biurowe], matryce, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kosze na li-
sty, noże do papieru (artykuły biurowe), ołówki, kalkomanie, podstaw-
ki pod szklanki z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty (artykuły 
biurowe), przyrządy do pisania, pieczęcie papierowe w kształcie tar-
czy, przyrządy do  wycierania tablic do  pisania, taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, kałamarze, koperty (artykuły piśmienne), mate-
riały do rysowania i/lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania, 
produkty do  drukowania, druki, materiały drukowane, gazety, prze-
wodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowa-
nej, litografie, książki, broszury, markery, pisaki, chusteczki papierowe, 
papier do zawijania, papier do pisania, perforatory biurowe, czasopi-
sma, fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze do pie-
niędzy, etui na pióra, okładki do paszportów, okładki na dokumenty 
(artykuły biurowe), tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, etui 
na książeczki czekowe, obsadki do piór, prospekty, publikacje druko-
wane, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, papierowe serwetki lub 
ręczniki do twarzy, pióra wieczne/długopisy, ramki do fotografii, pod-
stawki na długopisy i ołówki, temperówki do ołówków elektryczne lub 
nieelektryczne, 18 kufry (bagaże), torebki, torby na  zakupy, torby 
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby 
sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki, 25 odzież, odzież 
sportowa, podkoszulki, T-shirty, nakrycia głowy, wyroby pończoszni-
cze, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki, gry wideo przystoso-
wane do użytku z ekranami telewizyjnymi, piłki do gier i balony do za-
bawy, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo, 
34 zapalniczki, przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem powierzch-
ni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, bezpośred-
nia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, druków, próbek], zawieranie umów abonenckich 
na programy audiowizualne, programy audio, programy radiowe, pre-
numeraty gazet, zawieranie umów abonenckich na nagrania wideo, 
nagrania fonograficzne, wszelkiego rodzaju media audio lub audiowi-
zualne, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media 
informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci 
publikacji, elektronicznych, nieelektronicznych, lub cyfrowych, pro-
duktów multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na  kanały 
telewizyjne, usługi abonenckie w zakresie usług przesyłania strumie-
niowego treści multimedialnych, wideo lub audio, reklama online 
w sieci komputerowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, 
usługi reklamy zdalnej połączonej z ofertą sprzedaży (promocje sprze-
daży dla osób trzecich), wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, usługi handlu detalicznego i hurtowego artyku-

łów odzieżowych, wyrobów ze  skóry, wyrobów jubilerskich, piór 
do pisania, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sporto-
wych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów audiowizu-
alnych, produktów komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowi-
cie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, magnetowidów, 
osobistych odtwarzaczy stereo, magnetofonów, odbiorników radio-
wych, sprzętu hi-Fi, dekoderów, telefonów komórkowych, kompute-
rów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający 
dane), obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur kom-
puterowych, audiowizualnych płyt kompaktowych, optycznych dys-
ków kompaktowych, złączy (sprzęt przetwarzający dane), dyskietek, 
magnetycznych nośników danych, ekranów wideo, interfejsów (sprzęt 
przetwarzający dane), czytników (sprzęt przetwarzający dane), opro-
gramowania (nagrane programy), mikroprocesorów, modemów, mo-
nitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów, 
pamięci do  komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagra-
nych systemów operacyjnych (dla komputerów), chipów (obwody sca-
lone), usługi przeglądu prasy, usługi dla handlu elektronicznego, 
a  mianowicie dostarczanie informacji o  produktach za  pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych w  celach reklamowych i  handlo-
wych, usługi kompilowania informacji w komputerowych bazach da-
nych, usługi kompilowania statystyk, 38 usługi telekomunikacyjne, 
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub światłowo-
dów, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, telegraficz-
na, za pośrednictwem telewizji, telenadawania, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, transmisja programów za  pośrednictwem satelity, kabla, 
sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sie-
ci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja pro-
gramów audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedial-
nych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych), dźwięków 
muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zasto-
sowań interaktywnych lub innych, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, wynajem sprzętu i  urządzeń telematycznych, a  mianowicie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i ta-
lerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających 
dostęp do  interaktywnych programów audiowizualnych, usługi 
udzielania dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych, 
komunikaty (transmisja) za  pośrednictwem otwartej globalnej sieci 
komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), usługi 
pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizual-
nych, transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów 
telewizyjnych, strumieniowa transmisja danych, transmisja wideo 
na żywo i na żądanie, transmisja dźwięków i obrazów za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, usługi udzie-
lania dostępu do sieci komputerowej, usługi udzielania dostępu użyt-
kownikom do  globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania 
połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowy-
mi i z bazami danych, usługi w zakresie trasowania i  interfejsów dla 
telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią kompu-
terową, usługi wysyłania i  odbierania obrazów wideo za  pośrednic-
twem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego, 
reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, 
transmisja publikacji elektronicznych online, rozpowszechnianie stru-
mieniowych lub niestrumieniowych treści audio, video i multimedial-
nych, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, 
telewizji, kabla, satelity i światłowodu, udostępnianie pokojów czatów 
w Internecie i/lub forów dyskusyjnych online, 41 edukacja, rozrywka, 
rozrywka telewizyjna we  wszelkich środkach przekazu, mianowicie 
za  pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń 
stereo, przenośnych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonko-
wych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu, 
usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja progra-
mów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewi-
zyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wi-
deo, nagrań fonograficznych, usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące rekreacji i  rozrywki, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, 
nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie sprzętu i  urządzeń audiowizualnych, telewizorów, 
sprzętu audio i wideo, produkcja programów audiowizualnych, radio-
wych i  multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, 
wydarzeń o  charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, dla 
celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów 
związanych z rekreacją, sportem i rozrywką, edycja programów, pro-
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gramów radiowych i telewizyjnych, debat, reportaży i dokumentów, 
usługi rezerwacji miejsc na  pokazy i  wydarzenia o  charakterze arty-
styczno-rozrywkowym, nagrywanie na wideo, redagowanie i publika-
cja tekstów (innych niż teksty reklamowe), treści multimedialnych, 
nośników audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pa-
mięci dyskowe), publikowanie badań, notatek, wywiadów, ankiet re-
dakcyjnych, wynajem dekoderów i urządzeń kodujących, dostarcza-
nie treści audio, wideo i  multimedialnych online bez możliwości 
pobrania, dostarczanie publikacji elektronicznych online bez możli-
wości pobrania, usługi w zakresie publikacji elektronicznych, dostar-
czanie informacji w  zakresie rozrywki, muzyki, występów na  żywo 
oraz imprez o charakterze rozrywkowym, przekazywanie wiadomości, 
rekomendacji i komentarzy w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi w za-
kresie rozrywki interaktywnej, 42 hosting stron internetowych, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi 
aktualizacji stron internetowych, usługi kompilacji stron interneto-
wych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, administracja serwerów, audyt jakości, opracowywanie (roz-
wój) systemów szyfrowania, odszyfrowywania oraz kontroli dostępu 
dla programów telewizyjnych i  radiowych, w  szczególności przeno-
śnych oraz wszelkich systemów przesyłania informacji, projektowanie 
(rozwój) systemów komputerowych, oprogramowania, projektowa-
nie (rozwój) programów interaktywnych, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualiza-
cja i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie 
danych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, projektowanie i rozwój systemów ope-
racyjnych dla celów dostępu do  sieci komputerowej w  chmurze 
[chmura obliczeniowa] oraz jej użytkowania, rozwój (projektowanie) 
przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych online, 
projektowanie i  opracowywanie oprogramowania operacyjnego 
do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, projektowanie (rozwój) przestrzeni wirtual-
nych dla celów wymiany danych online, wynajem czasu dostępu 
do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie usług pobierania gier wi-
deo, danych cyfrowych, dostarczanie informacji z zakresu informatyki 
mających zastosowanie do  telekomunikacji, komputerowe formato-
wanie tekstów i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub 
dźwięków (muzycznych lub niemuzycznych), dzwonków telefonicz-
nych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi konwersji da-
nych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową, usługi projektowa-
nia (tworzenia) obrazów wirtualnych i  interaktywnych, tworzenie 
i rozwój projektów internetowych (inżynieria) 

(111) 350620 (220) 2021 01 18 (210) 523259
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) sTRUK BaRTOsZ, supraśl (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Basterus
(510), (511) 9 Wydawnictwa muzyczne, nagrane dyski, płyty, kom-
paktowe, nośniki nagrań cyfrowych, Płyty i kasety magnetofonowe 
z  nagraniami, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna oraz za  pośrednic-
twem Internetu magnetycznych nośników danych, płyt kompak-
towych i  analogowych, taśm wideo i  magnetycznych oraz kaset 
magnetofonowych, Prowadzenie sklepu muzycznego, 41 Występy 
estradowe zespołów muzycznych, Usługi zespołu muzycznego 

(111) 350621 (220) 2020 05 06 (210) 513119
(151) 2021 12 09 (441) 2021 08 16
(732) ChOłODy ZOFIa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) bosska
(510), (511) 35 doradztwo związane z  rozwojem wizerunku firmy, 
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry 
kierowniczej i przywódców, usługi zarządzania biznesowego w za-
kresie rozwoju przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące rozwoju produktu, rozwój kampanii promocyjnych 
dla przedsiębiorstw, usługi w  zakresie strategii rozwoju marki, 41 
nauczanie i  szkolenia, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych ksią-
żek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism 

(111) 350622 (220) 2020 06 09 (210) 514573
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 30
(732) Cerioti holding s a , luksemburg (lU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UOn
(540) 

(591) niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 03, 29 01 04, 29 01 06
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w  szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także online) na-
stępujących towarów: artykuły spożywcze (w  szczególności: zupy 
instant, makarony, sosy, napoje, owoce, słodycze, kawa, herbata), 
środki kosmetyczne i higieniczne, metale szlachetne i ich stopy, wy-
roby wyprodukowane z  tych metali lub powlekane nimi, biżuteria, 
odzież, obuwie, naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketin-
gu, zapewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji 
w  rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto-
wa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem i  personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozy-
skiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, telemarketing, usługi agencji impor-
towo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego 
online w  zakresie dzwonków telefonicznych do  pobrania, usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego 
w  zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego oraz 
detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, 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, 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, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i  prowadzenie sieci 
franczyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów 
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(111) 350623 (220) 2020 06 09 (210) 514574
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 30
(732) Cerioti holding s a , luksemburg (lU)
(540) (znak słowny)
(540) u-on
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w  szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także online) na-
stępujących towarów: artykuły spożywcze (w  szczególności: zupy 
instant, makarony, sosy, napoje, owoce, słodycze, kawa, herbata), 
środki kosmetyczne i higieniczne, metale szlachetne i ich stopy, wy-
roby wyprodukowane z  tych metali lub powlekane nimi, biżuteria, 
odzież, obuwie, naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketin-
gu, zapewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji 
w  rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto-
wa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem i  personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozy-
skiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, telemarketing, usługi agencji impor-
towo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego 
online w  zakresie dzwonków telefonicznych do  pobrania, usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego 
w  zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego oraz 
detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, 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, 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, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i  prowadzenie sieci 
franczyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów 

(111) 350624 (220) 2020 07 07 (210) 515641
(151) 2022 01 21 (441) 2021 08 30
(732) eKO hIgIena sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dąbrówka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekohigiena hygiene systems

(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 01 01, 26 01 06, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 04
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, produk-
ty chemiczne do produkcji kosmetyków, produkty chemiczne do wy-
twarzania perfum, produkty chemiczne stosowane w  przemyśle, 
produkty chemiczne używane do  wytwarzania produktów kosme-
tycznych do włosów, detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syn-
tetyczne i  nieprzetworzone, żywice sztuczne i  syntetyczne nieprze-
tworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne 
w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowców, 3 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, amoniak do czyszczenia, mie-
szaniny do czyszczenia ubikacji, kostki mydła do czyszczenia do użyt-
ku domowego, płyny do  czyszczenia, preparaty do  czyszczenia 
podłóg, preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci płynów, 
perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, płyny do  pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], naturalne środki perfumeryjne, mydła perfumo-
wane, mydło perfumowane, perfumeryjne (produkty-), perfumowane 
mydła, perfumy, preparaty perfumeryjne, produkty perfumeryjne, 
środki perfumeryjne i zapachowe, syntetyczne produkty perfumeryj-
ne, 37 konserwacja maszyn do  czyszczenia, zwalczanie szkodników 
i  dezynfekcja, wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego 

(111) 350625 (220) 2021 09 22 (210) 534243
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) COVeRaX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 26 01 06, 29 01 12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole 
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Ży-
wice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Mieszaniny chemicz-
ne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 2 Barwniki, 
koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze 
do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym, 
naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe 

(111) 350626 (220) 2021 06 09 (210) 530037
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 12
(732) PeRKOVIĆ hRVOJe, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ja MaMa Ja TaTa
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(540) 

(591) ciemnopomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 27 01 06, 27 05 01, 29 01 12, 26 01 03
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 Materia-
ły drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i  kartonu, modele architektoniczne, 28 gry, zabawki i  akcesoria 
do  zabawy, 41 edukacja, rozrywka i  sport, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 350627 (220) 2021 06 09 (210) 530040
(151) 2021 11 05 (441) 2021 07 12
(732) KOZeRa DaMIan, Czapury (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) łejery
(510), (511) 30 lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez 
mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], Jadalne lody owocowe, 
Jogurt mrożony [lody spożywcze], lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody 
owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody 
typu sandwich, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody 
z owocami, lody zawierające czekoladę, Mieszanki na sorbety [lody], 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy 
zawierające lody (affogato), Owocowe lody, sorbety [lody], sorbety 
[lody wodne], sorbety [wodne lody], spożywcze (lody-), Wegańskie 
lody, słodkie polewy i  nadzienia, ananasy w  cieście, Bagietki z  na-
dzieniem, Banany w  cieście, Bułeczki z  dżemem fasolowym, Bułki 
nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chimichanga [rodzaj burrito], Chip-
sy tortilla, Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj, 
Ciasto z  przyprawionymi owocami, gotowe pizze, gotowe posiłki 
w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potra-
wy na bazie ryżu, hamburgery gotowane i w bułkach, hamburgery 
w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z hambur-
gerem, Kanapki z  indykiem, Kanapki z  kurczakiem, Kanapki z  pa-
rówką [hot dog], Kanapki zawierające kurczaka, lasagna, lasagne, 
Makarony zawierające nadzienia, Makaron z  serem, Mięso zapieka-
ne w  cieście, Mrożone produkty z  ciasta nadziewane warzywami, 
nachos, Mrożone wafle, nadziewane kanapki, naleśniki, naleśniki 
[cienkie], naleśniki mrożone, naleśniki słone, Owoce pod kruszon-
ką, Pierożki z  krewetkami, Pizza, Placki, Placki z  kurczakiem, Placki 
z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Potrawy z ma-
karonu, Przekąski na bazie tortilli, Zapiekanki w cieście z dziczyzny 
i drobiu, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby 
piekarnicze składające się z  warzyw i  drobiu, Wrapy z  kurczakiem, 
Warzywa w  cieście, Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki 
z serem, Tortille, spaghetti i klopsy, sandwicze, sałatka z makaronu 
typu rurki, sałatka z  makaronem, Quiche [tarty], Cappuccino, Biała 
herbata, aromaty kawowe, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Cze-
kolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe 
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
gorąca czekolada, gotowa kawa i  napoje na  bazie kawy, gotowe 
kakao i  napoje na  bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, 
herbata czarna, herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata 
mrożona (nie  do  celów medycznych), herbata mrożona, herbaty, 
herbaty owocowe, Kakao, Kakao do  sporządzania napojów, Kawa, 
Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa w postaci całych 

ziaren, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekola-
dy, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, na-
poje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie z kawy, 
napoje składające się głównie z  czekolady, napoje składające się 
głównie z kakao, yerba mate, Ziarna kawy, Wyroby z kakao, Wyciągi 
z  herbaty, Chleb, Cukierki, batony i  guma do  żucia, Wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki 
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciast-
ka serowe, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki 
z przyprawami [papad], Cienkie kruche placki z przyprawami [pop-
padom], Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekoladowe 
zawierające mielone ziarna kawy, Croissant [rogaliki z ciasta francu-
skiego], Crème caramel [karmelowy deser], Czekolada do wyrobów 
cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada 
nielecznicza, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czeko-
ladki, Czekoladki z likierem, Czekoladowe fondue, Czekoladowe do-
datki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby 
cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, Dekoracje z czekolady na choinki, Desery czekolado-
we, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, gofry, gofry czekoladowe, 
gofry z  polewą czekoladową, gotowe desery [na  bazie czekolady], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, 
Jabłka w  cieście, Jagody pokryte czekoladą, Koreczki, kanapeczki, 
Kremy czekoladowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, 
Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Mieszanki czekolady na gorąco, 
Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mro-
żone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mro-
żone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy 
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w  polewie czekoladowej, 
Owocowe (galaretki-) [słodycze], Polewa lub posypka czekoladowa, 
Polewy piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Produkty 
na bazie czekolady, Tiramisu, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby 
piekarnicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby cukier-
nicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze z płyn-
nym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 43 Bary przekąsko-
we, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, 
herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, lodziarnie, 
Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Oferowanie żywności i  napojów w  sklepach z  pączkami, Pizzerie, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z  pączkami, serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  ba-
rach, snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, 
Usługi barów z  sokami, Usługi barowe, Usługi herbaciarni, Usługi 
kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi 
snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w  zakresie barów szybkiej obsługi, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i  napojów, Usługi w  zakresie przygotowywania po-
siłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem 

(111) 350628 (220) 2021 07 12 (210) 531403
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 02
(732) sMUleWICZ MOnIKa hR na sZPIlKaCh, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hR na szpilkach
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki niebeletrystyczne, 
Książki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane in-
strukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały w zakresie 
kursów korespondencyjnych, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z  wyjątkiem aparatów), Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, gazety, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, w  tym doradztwo, 
konsultacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
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nelu, w  tym doradztwo, Usługi rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyjne 
i  instruktażowe, w tym szkolenia, doradztwo, mentoring, Publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, w tym wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, w tym przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie seminariów 
i  warsztatów [szkolenia], szkolenia w  zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, szkolenia w zakresie usług rekrutacji personelu 

(111) 350629 (220) 2021 07 12 (210) 531404
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 02
(732) sMUleWICZ MOnIKa hR na sZPIlKaCh, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hR na sZPIlKaCh monikasmulewicz pl
(540) 

(591) szary, różowy, pomarańczowy, żółty
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 11 01, 03 13 01, 09 09 05
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki niebeletrystyczne, 
Książki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
instrukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały w  za-
kresie kursów korespondencyjnych, Materiały szkoleniowe i  instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, gazety, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym doradztwo, 
konsultacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
nelu, w tym doradztwo, Usługi rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, w tym szkolenia, doradztwo, mentoring, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, w tym przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Publikowanie, sprawoz-
dawczość i  pisanie tekstów, w  tym wydawanie czasopism i  książek 
w postaci elektronicznej, szkolenia w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, szkolenia w zakresie usług rekrutacji personelu 

(111) 350630 (220) 2021 07 12 (210) 531419
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 02
(732) KORDIUKIeWICZ IWOna, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Inktorpeda
(510), (511) 2 Farby wodne 

(111) 350631 (220) 2021 07 12 (210) 531430
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 02
(732) KORDIUKIeWICZ IWOna, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sitofach
(510), (511) 40 sitodruk 

(111) 350632 (220) 2021 09 29 (210) 534510
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) FUChs gRaŻyna, Bojszowy nowe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) grażyna Fuchs
(510), (511) 41 edukacja, Usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, 
Testy edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, edukacja [nauczanie], 
edukacja językowa, seminaria edukacyjne, Informacja o  edukacji, 
Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Zapewnianie kur-
sów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Zapewnianie 
pokazów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne w  zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, 
edukacja w  dziedzinie informatyki, Usługi edukacji dla dorosłych, 
Oddziały opieki dziennej [edukacyjne], Usługi edukacyjne i  instruk-

tażowe, Warsztaty w  celach edukacyjnych, Organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Usługi do-
radcze w  zakresie edukacji, Organizacja i  przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryj-
ną, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne w za-
kresie szkół średnich, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespon-
dencyjnych, Usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, 
Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, Organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na  obozach letnich, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych z  zakresu nauk ścisłych, Usługi edukacyjne związane z  nauką 
języków obcych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwi-
styki, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Zapew-
nianie testów edukacyjnych i ocen w  formie komputerowej, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków 
obcych, Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki 

(111) 350633 (220) 2021 02 02 (210) 523962
(151) 2022 02 18 (441) 2021 08 30
(732) UnIWeRsyTeT PaPIesKI Jana PaWła II W KRaKOWIe, 
Kraków (Pl);
DRyJa słaWOMIR, Zabierzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeReVIsIa alBa CRaCOVIensIs KRaKOWsKIe BIałe
(540) 

(531) 09 07 01, 09 07 05, 09 07 25, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350634 (220) 2021 03 11 (210) 525932
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) Ms WIĘCeJ nIŻ OKna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, słupsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ms Pomorska Fabryka Okien
(510), (511) 6 Bramy metalowe, Drzwi metalowe, Futryny do  drzwi 
metalowe, Okna metalowe, Metalowe ramy okienne, Okucia meta-
lowe do okien, Okucia do drzwi metalowe, Ościeżnice metalowe, Ro-
lety zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje architektoniczne, Me-
talowe żaluzje zwijane, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Żaluzje 
metalowe do  użytku zewnętrznego, Metalowe żaluzje przeciwsło-
neczne do budynków, Metalowy osprzęt klamek do drzwi, Osprzęt 
metalowy do szklenia okien, 19 Drzwi niemetalowe, Futryny drzwio-
we niemetalowe, szkło izolacyjne do  budownictwa, Profile nieme-
talowe do  budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, 
Moskitiery niemetalowe, szkło okienne, szkło okienne dla budow-
nictwa, Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, niemetalowe 
rolety zewnętrzne do okien, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, nie-
metalowe ościeżnice do okien, Płyty drzwiowe niemetalowe, Ramy 
okienne niemetalowe, 20 Osprzęt niemetalowy do  drzwi, Osprzęt 
niemetalowy do okien, Zawiasy niemetalowe 

(111) 350635 (220) 2021 08 25 (210) 533163
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) eli lilly and Company, Indianapolis (Us)
(540) (znak słowny)
(540) lIPROlOg
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne 
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(111) 350636 (220) 2021 09 01 (210) 533437
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) aPPleCORe DOJnIKOWsKI sPÓłKa JaWna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Polly Pizza
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Pizzerie 

(111) 350637 (220) 2021 09 09 (210) 533744
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) InCOnneCT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PesT PROTeCT
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, żółty, granatowy, szary
(531) 02 09 04, 24 01 08, 26 11 03, 24 01 03, 24 01 13, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Inter-
net oraz sklepów detalicznych i hurtowych środków odstraszających 
zwierzęta, Środków owadobójczych, do  zwalczania i  odstraszania 
owadów, Preparatów i  artykułów do  tępienia szkodników, Pestycy-
dów, Preparatów do zwalczania insektów, Preparatów do odstrasza-
nia robactwa, Preparatów do niszczenia robactwa, środków ochrony 
roślin, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi handlowe online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a  li-
cytacja odbywa są  za  pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i  telewizyj-
ne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych 

(111) 350638 (220) 2021 09 16 (210) 534029
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) PhaRMaCeUTICa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) pharmedio pl
(510), (511) 38 agencje informacyjne, Usługi on-line, mianowicie 
przesyłanie wiadomości, Udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, Usługi związane z portalami telekomunikacyj-
nymi, Zapewnianie dostępu do  elektronicznej sieci on-line w  celu 
wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do  treści, stron inter-
netowych i  portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone za  po-
średnictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Udo-
stępnianie forów internetowych online, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie dostępu do  blogów internetowych, 41 Badania 
edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradz-
two w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, Doradztwo zawodowe [edukacja], edycja zdjęć, elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie 
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie 
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Informacja dotycząca edukacji 
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Infor-
macje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkolenio-
we związane z medycyną, Medyczne usługi edukacyjne, nauczanie 
i szkolenia, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie 

zdrowia, nauczanie w  zakresie sposobów odżywiania, nauczanie 
w  zakresie ziołolecznictwa, Opracowywanie materiałów edukacyj-
nych, Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organizacja wi-
dowisk, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konfe-
rencji i  sympozjów w  dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie 
konkursów za  pośrednictwem Internetu, Organizowanie szkoleń 
w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Produkcja i wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i  instruktażowych, Projekcja filmów do celów medycznych, 
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowni-
ków służby zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspie-
rających dla pacjentów, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i  redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikacja i  wydawanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie  do  pobrania), Publikacja materiałów 
dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publika-
cja materiałów edukacyjnych, Publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikacja wyników badań klinicznych, Publikowanie czasopism elek-
tronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism, książek i  podręczników z  dziedziny medycyny, Publiko-
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie drogą elektroniczną, Publikowanie elektronicznych gazet dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowa-
nie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów, Publikowanie wy-
ników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, 
Rozrywka on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-
-line, Udostępnianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie zdrowia 
i  sprawności fizycznej, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie in-
formacji na temat kongresów, Udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych 
zawodów, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i  testów, 
Udostępnianie mediów audiowizualnych za  pośrednictwem sie-
ci łączności, Udostępnianie publikacji elektronicznych z  globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, nie  do  pobrania, Udostępnianie 
rozrywki za  pośrednictwem podkastów, Usługi doradcze w  zakre-
sie edukacji, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się 
do służby zdrowia, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 
Usługi edukacyjne z  zakresu farmacji, Usługi edukacyjne z  zakresu 
medycyny, Usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, 
Wydawanie publikacji medycznych, Wypożyczanie materiałów edu-
kacyjnych, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z Internetu 

(111) 350639 (220) 2021 10 12 (210) 535136
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) gnIaDeK anDRZeJ, Dolice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fine lashes
(540) 

(531) 27 05 05, 27 05 01
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne 
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(111) 350640 (220) 2021 10 08 (210) 535022
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) PeRZyna WOJCIeCh, grzędy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WT Wagi Tarczyn
(540) 

(591) czerwony, biały, fioletowy
(531) 26 11 01, 26 11 12, 26 13 25, 27 05 01, 27 05 09, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami 
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyrząda-
mi do pomiaru wagi 

(111) 350641 (220) 2021 09 21 (210) 534180
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 25
(732) FeDe-ChReŚCIOnKO anITa  
FIRMa hanDlOWO-UsłUgOWa PaTI, Rypin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bułka z masłem By PaTI sInCe 1995
(540) 

(591) biały, ciemnobrązowy, brązowy
(531) 05 03 15, 11 01 02, 11 01 04, 09 07 19, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 30 Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na  bazie jaj, gotowe 
pizze, Kanapki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, sandwicze, her-
bata, Kawa, Wyroby piekarnicze, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
43 Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Usługi świadczone przez bary bistro, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 

(111) 350642 (220) 2021 09 21 (210) 534190
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) sUKCes TeChnOlOgy gROUP-DZIeMIaŃCZUK  
sPÓłKa JaWna, Wasilków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BlUnano
(510), (511) 6 Rolety zewnętrzne metalowe, elementy rolet metalo-
wych zewnętrznych, 7 łożyska, 19 niemetalowe rolety antywłama-
niowe, elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych 

(111) 350643 (220) 2021 09 21 (210) 534214
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) CZyŻyCKI TOMasZ, WIŚnIeWsKI słaWOMIR FRanCUsKIe 
sMaKI sPÓłKa CyWIlna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyRanO de  BeRgeRaC
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny, jasnożółty
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 43 serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne 

(111) 350644 (220) 2021 09 22 (210) 534228
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) JanKOWsKI ROBeRT JaRBeX, Otwock (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twoje obuwie
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 09 09 01, 09 09 05
(510), (511) 25 Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty zimowe, Buty 
za  kostkę, Buty wsuwane, Buty z  ukrytym obcasem, Buty sporto-
we, Buty skórzane, Buty płócienne, Buty na rzepy, Buty na wysokim 
obcasie, Buty na  płaskim obcasie, Buty dziecięce, Obuwie, Obuwie 
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla ko-
biet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie męskie 
i damskie, Obuwie gumowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie co-
dziennego użytku, Kalosze [obuwie] 

(111) 350645 (220) 2021 09 24 (210) 534327
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 18
(732) sKaTe-X sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RePUBlIKa PaRK
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 07 25, 26 04 04, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 edukacja sportowa 

(111) 350646 (220) 2021 08 18 (210) 532940
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) FeIDal POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dąbrowa górnicza (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) COlOR&ROll
(510), (511) 2 Farby, lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki 
do konserwacji drewna 

(111) 350647 (220) 2021 09 01 (210) 533412
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 27
(732) CaPTaIn MIKe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaJTeK BaJTeK
(510), (511) 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do  użytku 
osobistego, Kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki do  nich, 16 
Książki, 18 Parasole plażowe, Torby plażowe, 21 statuetki, figurki, 



nr 18/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 39

tabliczki i  dzieła sztuki wykonane z  takich materiałów, jak porcela-
na, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25 
Kapelusze plażowe, Obuwie plażowe, Płaszcze plażowe, Chusty pla-
żowe, sandały i buty plażowe, stroje plażowe, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Piłki plażowe, 
akcesoria nadmuchiwane do  basenów, nadmuchiwane akcesoria 
unoszące się na  wodzie, nadmuchiwane zabawki do  basenu, na-
dmuchiwane zabawki do kąpieli, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
artykuły i sprzęt sportowy 

(111) 350648 (220) 2021 09 01 (210) 533413
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 27
(732) CaPTaIn MIKe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaJKTeK KaJTeK
(510), (511) 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 16 Książ-
ki, 18 Torby plażowe, Parasole plażowe, 21 statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25 Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Chusty pla-
żowe, Kapelusze plażowe, Obuwie plażowe, sandały i buty plażowe, 
Płaszcze plażowe, stroje plażowe, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Piłki plażowe, akcesoria nadmuchiwa-
ne do basenów, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, na-
dmuchiwane zabawki do kąpieli, nadmuchiwane zabawki do basenu 

(111) 350649 (220) 2019 12 06 (210) 507761
(151) 2022 02 04 (441) 2020 02 10
(732) URBan TOMasZ sCORPIOn eyeWeaR, Ząbki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark eye
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 01, 02 09 04
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary korekcyjne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, 
akcesoria do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, 
etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, mikro-
skopy, szkła powiększające, soczewki antyrefleksyjne, żaden z  wy-
żej wymienionych towarów nie obejmujący celowników, dalmierzy, 
lunet, lunet celowniczych, statywów, lornetek lub lornetek jedno-
okularowych, i / lub towarów przeznaczonych do użytku w przemy-
śle optyki sportowej i / lub do użytku w połączeniu z celownikami, 
lunetami lub bronią palną, 35 salony optyczne, usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej, w  tym także przez Internet, artykułów me-
dycznych o przeznaczeniu okulistycznym, okularów, szkieł i oprawek 
do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontak-
towych, okularów przeciwsłonecznych oraz okularów korekcyjnych, 
dodatków do odzieży, akcesoriów do okularów, biżuterii, akcesoriów 
okulistycznych, oraz sprzętu do  diagnozy medycznej w  okulistyce 
dla gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, ba-
dania rynku, badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach han-
dlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi jako zarządzanie bazami danych, 
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, żadna z wyżej wymienionych usług nie do wyko-
nywania dla przemysłu optyki sportowej i / lub wykonywania w po-
łączeniu z celownikami, lunetami lub bronią palną  

(111) 350650 (220) 2020 12 10 (210) 522039
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) ŚWIeRlIKOWsKa MagDalena CaRPeTs & MORe,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpets & More DyWany, KTÓRe POKOChasZ
(540) 

(591) ciemnoszary, biały
(531) 24 17 01, 24 17 02, 26 04 02, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 27 dywany, maty, maty łazienkowe, podkładki pod dywa-
ny, pokrycia podłogowe, tapety tekstylne, ścienne tekstylne mate-
riały wykończeniowe, chodniki dywanowe, chodniki [maty], dywany, 
chodniki i maty, tapety nietekstylne, tapety sufitowe, tapety winylo-
we, tapety z korka, tapety z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna w sklepach internetowych i  stacjonarnych w zakre-
sie dywanów, wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia 
wnętrz i mebli, pokazy towarów w zakresie dywanów, wykładzin dy-
wanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz i mebli, usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi pośrednictwa i doradz-
twa handlowego w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia 
usług, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokryciami podło-
gowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pokryciami na-
ściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
posażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrycia-
mi naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi 

(111) 350651 (220) 2021 04 08 (210) 527226
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) sTRUnIaWsKa gRaŻyna, sTRUnIaWsKI KRZysZTOF, 
sTRUnIaWsKI PRZeMysłaW, sTRUnIaWsKa MaRTa  
KsI ROaD sOlUTIOns sPÓłKa CyWIlna, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haTsOn DIaMOnD
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 17 02 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Reklama, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczonych 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo 
handlowe, Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub rekla-
mowych, Doradztwo handlowe, Pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi, Zarządzanie (w  ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej) w  zakresie udzielania licencji na  towary 
i  usługi na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych składanych telefonicznie lub komputerowo, sprzedaż 
i dystrybucja tarcz i narzędzi diamentowych 
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(111) 350652 (220) 2021 05 18 (210) 528998
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) KOPCZyK MałgORZaTa KRaWaT I MUsZKa,  
Tarnowskie góry (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Krawat i Muszka
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, edukacja, rozrywka i sport 

(111) 350653 (220) 2021 08 31 (210) 533388
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) CZeRsKa aneTa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c 5 a b ? CUDOWne DZIeCKO InsTyTUT ROZWOJU MałegO 
DZIeCKa
(540) 

(591) biały, różowy, błękitny, niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy, 
czarny
(531) 01 01 03, 24 17 12, 02 05 02, 26 01 05, 26 01 13, 26 01 14, 
27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane z  edukacją 
dzieci, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki edukacyj-
ne, Książki z obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami 
do gier, 28 elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne zabawki wie-
lofunkcyjne, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki, Zabawki dla 
dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do rysowania, Zabawki do koły-
sek, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do szkicowa-
nia, Zabawki edukacyjne, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, 41 Zajęcia zorganizowane dla dzieci 
w zakresie rozrywki i edukacji, edukacja, Informacja o edukacji, Budo-
wanie zespołu-edukacja, Doradztwo zawodowe z  zakresu edukacji, 
edukacja dorosłych, Informacje dotyczące edukacji, edukacja językowa, 
edukacja, nauczanie, edukacja przedszkolna, edukacja, rozrywka i sport, 
edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Organizowanie konkursów 
z zakresu edukacji lub rozrywki, Organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, sympozja związane z edukacją, Udzielanie informacji i przy-
gotowywanie raportów o  postępach związanych z  edukacją i  szkole-
niami, Usługi przedszkoli-edukacja, Usługi przedszkolne-edukacja lub 
rozrywka, Usługi szkół-edukacja, Wyższe uczelnie-edukacja 

(111) 350654 (220) 2021 09 20 (210) 534156
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 25
(732) łOWCy BlasKU Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) łowcy Blasku
(510), (511) 1 Chemikalia do impregnacji skóry, Środki chemiczne do im-
pregnacji skóry, Chemikalia do  impregnowania tekstyliów, Powłoki 
ochronne do lakierów samochodowych, 3 Woski do polerowania, Środki 
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Kosmetyki samocho-
dowe, Preparaty do  nadawania połysku, Środki do  nadawania połysku 
samochodom, Wosk samochodowy, Środki do czyszczenia tapicerki, 37 
Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie samochodów, Komplek-
sowe czyszczenie samochodów, Mycie pojazdów mechanicznych, Od-
świeżanie lakieru samochodu, Konserwacja samochodów, Polerowanie 
samochodów, nakładanie powłok ochronnych na  powierzchnie wgłę-
bień, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, na-
prawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Konser-
wacja, serwis i naprawa pojazdów, Usługi związane z tapicerką i naprawą 
pojazdów, Czyszczenia tapicerki 

(111) 350655 (220) 2021 09 21 (210) 534203
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) sOKOłOWsKI MaTeUsZ, Porosły (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kolektyw K
(540) 

(531) 05 03 17, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą 

(111) 350656 (220) 2021 10 01 (210) 534664
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) OsÓBKa RenaTa, laski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sweetVegy
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batony 
zbożowe i energetyczne, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady 

(111) 350657 (220) 2021 10 07 (210) 534916
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PRZysTaneK TleŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tleń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TlenIanKa
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 32 gazowana woda mineralna, smakowa woda mine-
ralna, Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda, Woda aro-
matyzowana, Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda źródlana, 
Woda stołowa 

(111) 350658 (220) 2021 09 21 (210) 534204
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) Kanał sPORTOWy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kanał sPORTOWy gOl lIVe
(540) 

(591) pomarańczowy, beżowy, niebieski, czarny, zielony, biały, złoty
(531) 26 01 01, 26 01 04, 26 01 06, 26 01 08, 26 01 11, 26 01 16, 
26 04 01, 26 04 02, 26 04 16, 26 04 22, 26 11 03, 26 11 25, 26 07 25, 
27 05 01, 29 01 15
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(510), (511) 16 gazety, Kalendarze, Karty do kolekcjonowania, Karty 
pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], 
Komiksy, Książki, notatniki [notesy], Podstawki pod kufle do  piwa, 
Zeszyty, 21 Butelki, Kubki, Kufle, Otwieracze do  butelek, Termosy 
do napojów, 25 Czapki [nakrycia głowy], Koszulki z krótkim rękawem, 
Podkoszulki sportowe, skarpetki, szaliki, Bluzy dresowe, Bluzy spor-
towe, spodnie dresowe, 38 nadawanie bezprzewodowe, Transmisja 
podkastów, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
41 Dostarczanie programów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Usługi reporterskie 

(111) 350659 (220) 2021 07 18 (210) 531661
(151) 2022 02 17 (441) 2021 08 30
(732) lUOng ThI XUyen sPICe & yOU, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sPICe & yOU
(540) 

(531) 13 01 08, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

(111) 350660 (220) 2021 08 02 (210) 532232
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO sIMeT sPÓłKa aKCyJna,  
Jelenia góra (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sIMBlOCK
(510), (511) 9 liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki 
do  rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, elektryczne 
listwy zaciskowe, listwy przeciwprzepięciowe, listwy zaciskowe [złą-
cza elektryczne], listwy zasilające z  gniazdami przenośnymi, elek-
tryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych, 
Puszki do  kabli elektrycznych, Puszki do  połączeń elektrycznych, 
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki 
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe 
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Pusz-
ki wypustowe energii elektrycznej, Kable i  przewody elektryczne, 
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy 
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych 

(111) 350661 (220) 2021 08 02 (210) 532233
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO sIMeT sPÓłKa aKCyJna,  
Jelenia góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIMBlOCK

(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 9 liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki 
do  rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, elektryczne 
listwy zaciskowe, listwy przeciwprzepięciowe, listwy zaciskowe [złą-
cza elektryczne], listwy zasilające z  gniazdami przenośnymi, elek-
tryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych, 
Puszki do  kabli elektrycznych, Puszki do  połączeń elektrycznych, 
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki 
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe 
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Pusz-
ki wypustowe energii elektrycznej, Kable i  przewody elektryczne, 
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy 
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych 

(111) 350662 (220) 2021 08 26 (210) 533151
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) nOVDOM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przasnysz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nOVDOM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodar-
czą, selekcjonowanie i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych 
towarów w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz, 
usługi deweloperskie takie jak: doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz dostarczanie informacji 
związanej z działalnością gospodarczą w zakresie budownictwa, 36 Usłu-
gi w  zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi w  zakre-
sie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, 
Usługi deweloperskie takie jak: tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, po-
średniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, 
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
mieszkań i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie bu-
dynkami, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, remontowe i konser-
wacyjne w zakresie budowy nieruchomości, Wynajem maszyn i sprzętu 
budowlanego i burzącego, przygotowywanie terenów pod budowę i za-
rządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi w za-
kresie transportu i wynajmu środków transportu, wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, usługi magazynowe i wynajem powierzchni magazyno-
wych, 42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architekto-
nicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz 
wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

(111) 350663 (220) 2021 08 31 (210) 533372
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) BROWaR ReDen sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Deski Browarne
(510), (511) 30 Ciasteczka z  mąki otrzymywanej w  wyniku obróbki 
słodu jęczmiennego wykorzystywanego w procesie filtracji brzeczki 
piwnej, Przekąski na bazie zbóż 

(111) 350664 (220) 2021 09 09 (210) 533748
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 25
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, pomarańczowy, żółty
(531) 26 01 01, 26 01 10, 26 03 04, 26 11 12, 29 01 14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej 

(111) 350665 (220) 2021 09 09 (210) 533751
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIRX eneRgy
(540) 

(591) biały, ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, czarny, 
pomarańczowy, żółty
(531) 01 15 03, 26 01 01, 26 01 10, 26 03 04, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej 

(111) 350666 (220) 2021 09 09 (210) 533753
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) elUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIlUX
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, czarny
(531) 13 01 25, 26 01 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe 

(111) 350667 (220) 2021 09 10 (210) 533804
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TaRgI lUBlIn sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRanICe
(540) 

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 07 11 23, 25 07 05, 26 03 23
(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, 
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) 350669 (220) 2021 06 24 (210) 530733
(151) 2022 02 18 (441) 2021 08 30
(732) PRZyJaZne PaŃsTWO sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) wódka wyBUhowa
(510), (511) 33 Wódka 

(111) 350670 (220) 2021 08 10 (210) 532557
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) MĄCZKa aRKaDIUsZ, Jankowo gdańskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aM PROJeKT
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 09, 26 04 22, 27 05 01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w  zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, sprzedaż aukcyjna nie-
ruchomości, Promocja sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkal-
nych, 36 Zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nierucho-
mościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wyceny finansowe 
nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości i  majątku, Dostarczanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, 
Usługi zarządzania sprzedażą lokali usługowych, Usługi zarządzania 
lokalami mieszkalnymi i  niemieszkalnymi, 37 Usługi budowlane, 
nadzór budowlany, Informacja budowlana, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Budowanie 
lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruktu-
rą, Usługi robót ziemnych, Usługi w zakresie realizacji i nadzoru usług 
remontowych obiektów budowlanych, Usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, Budowa instalacji wodociągowych, Montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli, Projektowanie instalacji budowlanych, 
infrastruktury, dróg dojazdowych i  placów, Projektowanie ogólno-
budowlane, Doradztwo w  zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie de-
koracji wnętrz, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, 
Oceny i badania geologiczne, Badania geologiczne działek budowla-
nych, Pomiary lub badania geologiczne 

(111) 350671 (220) 2016 12 21 (210) 465495
(151) 2021 11 08 (441) 2017 01 30
(732) alpen Pharma ag, Bern (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) active Flora baby
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 11 02, 26 11 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, suplementy 
żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, probiotyki (suple-
menty), preparaty probiotyczne do celów medycznych, odżywcze su-
plementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi nie przeznaczone 
do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety zawierające droż-
dże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawiera-
jące glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemow-
ląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetycz-
na żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt 
nie zawierające laktozy, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i  artykuły medyczne, 
leki dla ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa przeciw za-
parciom, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze (wspiera-
jące) do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa do picia, pre-
paraty medyczne do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, preparaty 
dietetyczne do  użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze 
przystosowane do  celów medycznych, dodatki odżywcze do  celów 
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy do użytku me-
dycznego, kremy do rąk do celów medycznych, zioła lecznicze, kremy 
ziołowe do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku medycz-
nego, toniki do  celów medycznych, lotony do  celów farmaceutycz-
nych, maści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, nalewki lecznicze, napoje lecznicze, herbata lecznicza, 
herbatki odchudzające do  celów medycznych, lecznicze wyciągi zio-
łowe do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, 
oleje lecznicze, preparaty medyczne na porost włosów, sole do celów 
medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, intymne preparaty nawilżające 

(111) 350672 (220) 2021 09 21 (210) 534195
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROK
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 01 01, 19 03 01, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe 

(111) 350673 (220) 2021 06 14 (210) 530195
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) TaUROn POlsKa eneRgIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaUROn DysTRyBUCJa aMIplus
(540) 

(591) biały, ciemnoróżowy, szary, jasnoszary, jasnoróżowy
(531) 26 04 07, 26 04 02, 26 04 01, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej w tym 
liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki wody, liczniki gazu, urządze-
nia pomiarowe, 35 Usługi analizy kosztów w związku z zużyciem ener-
gii elektrycznej, Usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych 
w  zakresie zużycia energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej, 
Doradztwo i  wdrażanie systemów w  zakresie działalności dotyczącej 
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i  cieplnej, Promocja 
działań na  rzecz wdrażania systemów w zakresie działalności dotyczą-
cej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycz-
nej i  cieplnej, Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi 
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, optymalnego rozwoju źró-
deł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
zwiększania efektywności energetycznej w  Polsce z  wykorzystaniem 
systemów certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źródeł 
energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfi-
katów dla źródeł energii produkowanej w skojarzeniu oraz energii z tych 
źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla efektywności energetycznej 
organizowanie programów promocyjnych, konkursów, Działania promo-
cyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł odnawial-
nych, kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności 
zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami kształtowania zasad ob-
rotu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych 
źródeł z regulacjami obowiązującymi w Ue, 38 Usługi przesyłania powia-
domień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii elektrycznej 
oraz planowania oszczędności i  ustalania celów, Usługi internetowego 
dostępu do aplikacji z informacjami zużycia energii elektrycznej i płatno-
ści z tym związanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyj-
nych w tym smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także 
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi oferowania 
wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów 
zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w  zakresie planowania 
zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz 
systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji mię-
dzy inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym 

(111) 350674 (220) 2021 06 08 (210) 529931
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) eKOPlOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CalmDRInK
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 13 01
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(510), (511) 31 Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Kar-
my i pasze dla zwierząt 

(111) 350675 (220) 2021 11 26 (210) 536991
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) sOleCKa BaRBaRa aRTeMIUs KanCelaRIa aDWOKaCKa 
aDWOKaT BaRBaRa sOleCKa, gorlice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRTeMIUs KanCelaRIa aDWOKaCKa
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03 01 01, 03 01 16, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 45 Usługi prawne 

(111) 350676 (220) 2021 08 04 (210) 532344
(151) 2021 12 02 (441) 2021 08 16
(732) laUDaŃsKa aleKsanDRa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WOlnI OD MeTRyKI
(510), (511) 5 Preparaty i  artykuły higieniczne, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, 8 Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 10 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Protezy i  sztuczne 
implanty, gadżety erotyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparatura do zabiegów 
fizjoterapeutycznych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów 

(111) 350677 (220) 2021 10 18 (210) 535333
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) BRZeZIŃsKa-BRaŃsKa agnIesZKa,  
nowy Dwór Mazowiecki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRTBaZaR
(540) 

(591) żółty, niebieski, turkusowy, czerwony, jasnofioletowy, 
fioletowy, różowy, czarny
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 01 15 15, 03 07 17
(510), (511) 41 Organizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, rozrywkowych i sportowych 

(111) 350678 (220) 2021 10 21 (210) 535492
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) MaKRUsZ sPÓłKa aKCyJna, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaKRUsZ
(540) 

(591) biały, ciemnoszary, czerwony, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 26 05 04, 26 01 01, 26 01 03

(510), (511) 7 Maszyny dla górnictwa, Maszyny do rozbijania kamie-
ni, Maszyny do  sortowania skał, Maszyny kruszące, Przesiewacze, 
Dezyntegratory, granulatory do  recyklingu nadlewów, Kruszarki 
bijakowe, Kruszarki do  celów przemysłowych, Kruszarki kamienia 
[maszyny], Kruszarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], Mły-
ny [maszyny], Młyny kulowe, szczękowe kruszarki [maszyny], Wykła-
dziny do młynów bijakowych, Podajniki, Przenośniki do przeładun-
ku materiałów, Przenośniki kubełkowe, Przenośniki łańcuchowe, 
Przenośniki śrubowe, Przenośniki taśmowe, Przenośniki wibracyjne, 
Przenośniki z  łańcuchem zgarniającym, stałe przenośniki taśmowe, 
Rozdrabniacze [maszyny], ładowarki na gąsienicach, Podajniki [czę-
ści maszyn], sita [maszyny lub części maszyn], Mieszalniki, Maszyny 
do  przesiewania, Bębny [części maszyn], sita do  ziemi [maszyny], 
szczęki tnące [części do maszyn], Walce do gładzenia [maszyny], Wal-
ce jako części maszyn, Koparki (czerparki) [maszyny], 37 Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
górniczych, Instalacja maszyn przemysłowych, Konserwacja ma-
szyn przemysłowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do kruszenia odpadów, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
górniczych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych 

(111) 350679 (220) 2021 10 21 (210) 535504
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) MagIeRa KRZysZTOF, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nIe POMPUJesZ nIe JeDZIesZ PUMPTRaCK
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 18 01 05, 26 04 06, 26 04 22, 26 03 01, 26 03 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport 

(111) 350680 (220) 2021 10 22 (210) 535579
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) eKOPlOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaXIMUs aMInOPeRFeCT
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 04, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 01 15 15, 01 15 23, 01 15 24, 27 03 12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, z  wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
nawozy, nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia gleby, 
Biostymulatory roślin, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rol-
niczego, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie 
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(111) 350681 (220) 2020 05 17 (210) 513536
(151) 2020 10 08 (441) 2020 06 29
(732) KIKOsICKI DaWID eTaTOWy snaJPeR, Tychy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) etatowy snajper
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 26 01 03, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu informatycznego, usługi sprze-
daży detalicznej w  związku ze  sprzętem informatycznym, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem informatycznym, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
41 edukacja w dziedzinie informatyki, usługi szkoleniowe dotyczące 
stosowania technologii informatycznej, 42 testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, 
usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w  zakresie projektowania, poradnictwo informatyczne, pro-
jektowanie systemów informatycznych związanych z  finansami, 
projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządza-
nia, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradcze 
ekspertów w  zakresie sieci informatycznych, usługi doradztwa in-
formatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i  in-
formatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w  związku ze  sprzętem 
informatycznym, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie 
elektronicznego przetwarzania danych [eDP], usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, dostarczanie raportów z zakre-
su informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie 
informatyki, informatyka śledcza, konwersja kodów informatycznych 
dla osób trzecich, testowanie sprzętu informatycznego 

(111) 350682 (220) 2021 10 08 (210) 535026
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PeRZyna WOJCIeCh, grzędy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WagOPOl Wagi elektroniczne
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26 04 01, 26 04 04, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami 
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyrząda-
mi do pomiaru wagi 

(111) 350683 (220) 2021 10 08 (210) 535028
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TaRChOMIŃsKIe ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne POlFa 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aMPITaR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne a  mianowicie antybiotyki, 
przeciwbakteryjne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych 

(111) 350684 (220) 2021 10 11 (210) 535062
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) MaRTynIUK MIChał DIVlOy, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Divloy
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, Badania rynku i  badania marke-
tingowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rekla-
ma, Przygotowywanie reklam prasowych, Wynajem czasu reklamo-
wego we  wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, agencja public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, Dokonywanie uzgodnień 
w  zakresie reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych za  po-
średnictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji marketin-
gowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
elektroniczne publikowanie druków w  celach reklamowych, groma-
dzenie informacji związanych z  reklamą, Kampanie marketingowe, 
Informacja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Optyma-
lizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek interne-
towych, Marketing bezpośredni, Reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na  rzecz innych, Organizacja i  przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organi-
zowanie losowania nagród w  celach promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo 
w  zakresie reklamy, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Produkcja i  dystrybucja reklam 
radiowych i  telewizyjnych, Prezentacja firm oraz ich  towarów i  usług 
w  internecie, Projektowanie logo reklamowych, Produkcja reklam, 
Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, Promocja sprze-
daży, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów 
i  usług osób trzecich w  Internecie, Przygotowanie i  rozmieszczanie 
reklam, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowywanie kam-
panii reklamowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Umieszczanie reklam, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Usługi agencji marketin-
gowych, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi w zakresie po-
zycjonowania marki, Usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w zakresie reklamy, Usługi planowania w zakresie reklamy 

(111) 350685 (220) 2021 10 11 (210) 535069
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) eUReDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WorkRebels
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Doradztwo zawodowe i coaching, Testy edukacyjne 

(111) 350686 (220) 2021 10 11 (210) 535084
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ZaleŚKIeWICZ KaTaRZyna lIChO, Karłowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lIChO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 16 akwaforty [grafika], akwarele, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z  papieru, Drukowane reprodukcje obrazów, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z tektury, graficzne (Reprodukcje-), grawiury 
[litografia], Obrazy, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione 
lub nie, Odbitki artystyczne graficzne, Odbitki sitodrukowe, Oleodru-
ki, Ozdoby ścienne z papieru, Papierowe wyroby artystyczne, Repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne, Repro-
dukcje obrazów, Ryciny [grafika], Ryciny i  ich  reprodukcje, Rysunki, 
Rysunki graficzne, Ryty artystyczne, sztychy, ryty [grawiura], Wydru-
ki giclée, Zdjęcia w postaci rysunków, Drukowane materiały ilustra-
cyjne, Druki, Druki litograficzne, Druki w formie obrazów, Drukowane 
wzory, Wykroje drukowane do  szycia, Drukowane wykroje kostiu-
mów, Wykroje do celów krawiectwa damskiego, Wykroje do szycia, 
Wykroje do wykonywania odzieży, Wykroje krawieckie, Wykroje kra-
wieckie do rysowania, Wykroje ubrań, Odbitki, Odbitki fotograficzne, 
Odbitki kolorowe, Odbitki na płótnie, Kalendarze drukowane, Kalen-
darze, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Podkładki na biur-
ko z  kalendarzem, Kalendarze z  kartkami do  wyrywania, aktówki 
[artykuły biurowe], etui na  paszporty, 18 aktówki, dyplomatki, ak-
tówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, Bagaż, 
Kufry bagażowe, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], etui, 
futerały na  dokumenty, etui na  banknoty, etui na  karty kredytowe 
(portfele), etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty 
kredytowe z imitacji skóry, etui na klucze, etui na klucze z imitacji skó-
ry, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na prawo jazdy, etui na wi-
zytówki, etui z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pakowania, Kosme-
tyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do  noszenia 
na ciele, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki 
[małe], Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, artykuły podróżne 
[walizki, torby], Duże, lekkie torby sportowe do  noszenia na  nad-
garstku, Płócienne torby na zakupy, Podróżne (Torby-), Podróżne tor-
by na garderobę wykonane ze skóry, skórzane torby na zakupy, spor-
towe torby, szkolne (Torby-), Tekstylne torby na zakupy, Torby, Torby 
do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na książki, Torby na obu-
wie, Torby na odzież sportową, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby 
na ramię, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, Torby plażo-
we, Torby płócienne, Torby podręczne do samolotu, Torby podróżne, 
Torby podróżne wykonane ze  skóry, Torby podróżne wykonane 
z imitacji skóry, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, 
Torby sportowe, Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torby 
w  kształcie walca, Torby z  imitacji skóry, Torby wykonane ze  skóry, 
Torby ze sznurka na zakupy, Małe portmonetki, Portmonetki do no-
szenia na  nadgarstku, Portmonetki skórzane, Torebki, portmonetki 
i portfele, Randsels [japońskie tornistry szkolne], sakwy, saszetki bio-
drowe, Kopertówki [małe torebki], Torebki damskie, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do  przewieszania przez ramię, szkockie 
torebki futrzane lub skórzane [sporran], skórzane torebki, stylowe 
torebki, Małe torebki kopertówki, Małe damskie torebki bez rączki, 

Torebki do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki 
na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki-paski, Torebki typu hobo, 
Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane z imitacji skó-
ry, Torebki wykonane ze skóry, Worki marynarskie na podróż, Worki 
podróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Walizki, Parasole, Pa-
rasole dla dzieci, Parasole i parasolki, Parasole [parasole przeciwsło-
neczne], Parasole plażowe, Parasole (Pokrowce na-), Torby na paraso-
le, 25 Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę, Chustki 
[apaszki], Cylindry [kapelusze], Czapki z pomponem, Czapki z dasz-
kiem, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki dziane, Daszki [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze plażo-
we, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze słomkowe, Duże luźne 
kaptury [odzież], Kaptury, Maski na  oczy do  spania, Mufki [odzież], 
nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję 
[części odzieży], Turbany, Botki, Botki niemowlęce, Buciki dla nie-
mowląt (z wełny), Buty damskie, Buty dla niemowląt, Buty do biega-
nia, Buty do jogi, Buty do wody, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, 
Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty nieprzemakalne, 
Buty płócienne, Buty skórzane, Buty tenisowe [obuwie sportowe], 
Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, getry [ochraniacze] zakła-
dane na buty, sandały i buty plażowe, Walonki [buty filcowe], Choda-
ki drewniane, Damskie kapcie składane, Kapcie skórzane, Kalosze 
[obuwie], Japonki, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie na plażę, Obuwie przeciwdesz-
czowe, Obuwie wykonane z winylu, Tenisówki [obuwie], Pantofle do-
mowe, Pantofle domowe ze  skóry, sandały, Drewniaki i  sandały 
w  stylu japońskim, skórzane sandały w  stylu japońskim, sandały 
z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), sandały w stylu 
japońskim (zori), Bermudy, Bezrękawniki, Kamizelki [bezrękawniki], 
Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla nie-
mowląt, Bielizna nocna, Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], 
gorsety [bielizna], halki [bielizna], Bikini, Biustonosze, Blezery, Bluzki 
z  krótkimi rękawami, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki blu-
zy, szale boa [odzież], Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Burnusy, 
Cheongsams (chińskie sukienki), Chinosy, Poszetki, Chusty [odzież], 
Chusty pareo, szale i chusty na głowę, Chusty plażowe, Damskie luź-
ne topy, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], 
Topy z  dzianin, Damskie sukienki na  uroczystości, letnie sukienki, 
luźne sukienki ciążowe, luźne sukienki o  prostym kroju, skórzane 
sukienki, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
Kimona, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], grube kurtki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie 
luźne kurtki do  pasa, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki dresowe, 
Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki 
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki zamszo-
we, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Ocieplane 
kurtki, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze i kurtki futrzane, Dzianina 
[odzież], Dżinsy, eleganckie spodnie, Krótkie spodnie, spodnie, 
spodnie do joggingu [odzież], spodnie do jogi, spodnie do piżamy, 
spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie od  dresu, spodnie 
pumpy [alladynki], spodnie przeciwdeszczowe, spodnie skórzane, 
spodnie sztruksowe, spodnie sportowe, spodnie wierzchnie, 
spodnie ze stretchu, etole [futra], gabardyna [odzież], Body [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Fartuchy [odzież], Futra [odzież], golfy 
[odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, galo-
wa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury trzyczęściowe [odzież], 
garnitury męskie, garnitury damskie, garnitury w sportowym stylu, 
getry, Ocieplacze na nogi [getry], golfy, Płaszcze, Peleryny [płaszcze], 
Płaszcze plażowe, Płaszcze z  bawełny, Płaszcze ze  skóry owczej, 
Płaszcze zimowe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze sportowe, Płaszcze 
skórzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze kąpielowe z  kaptu-
rem, Kamizelki, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki 
skórzane, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i  małych dzieci, 
Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Ko-
stiumy kąpielowe dla dzieci, Damskie koszule nocne, Koszule, Koszu-
le z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule sportowe, Koszule nocne, Koszule eleganckie, Koszule 
hawajskie, Tkane koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki polo, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, 
dla niemowląt i  małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, legginsy, Majtki, 
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Mufki, Muszki, narzutki na  ramiona, Okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, Peleryny [narzutki], Ocieplacze, nauszniki [odzież], 
Odzież, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież 
do  spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież lniana, Odzież 
męska, Odzież niemowlęca, Odzież papierowa, Odzież przeciwdesz-
czowa, Odzież puchowa, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież 
tkana, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież z  lateksu, Odzież ze skóry, Pajacyki dla dzieci [odzież], Paski 
materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Ogrze-
wacze rąk [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki 
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], stroje ludowe [odzież], swetry 
[odzież], szaliki [odzież], sztormiaki [odzież], Tradycyjna odzież ja-
pońska, Palta, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki z długimi rękawa-
mi, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podomki, Pon-
cza, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery 
z  długimi rękawami, Pulowery z  kapturem, Rampersy, Rękawiczki, 
Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki z jednym pal-
cem, Rękawiczki zimowe, sarongi, skarpetki, skarpetki dla niemow-
ląt i małych dzieci, Śpioszki, pajacyki, spodenki, spodenki kąpielowe, 
spódnice, swetry, swetry rozpinane, szale, T-shirty z  krótkim ręka-
wem, Trencze, Tuniki, Ubrania codzienne, Żakiety męskie, Żakiety 
z dzianiny 

(111) 350687 (220) 2021 08 31 (210) 533384
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) WyDaWnICTWO MaRgInesy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaRgInesy
(540) 

(531) 26 03 23, 26 04 11, 27 05 01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne 
do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, Książki audio, Książki elektroniczne do  pobrania, 
Książki w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, e-booki, 
audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z mu-
zyką, nagrania wideo z muzyką, nagrania multimedialne, Płyty [na-
grania dźwiękowe], nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, nośniki 
elektroniczne, optyczne i  magnetyczne wstępnie nagrane, Progra-
my komputerowe, aplikacje mobilne, gry komputerowe, Czytniki 
treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, 16 Książki, 
Komiksy [książki], Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z  elementem 
audio, Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki edukacyj-
ne, Podręczniki [książki], Publikacje, gazety, Czasopisma, Instrukcje, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruk-
tażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej w  związku z  artykułami 
papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowany-
mi, książkami, czasopismami, atlasami, albumami, podręcznikami, 
publikacjami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycz-
nymi i  magnetycznymi wstępnie nagranymi, Usługi klubów książki 
prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Reklama, Promocja 
sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i  komunikacyjne, Promowanie sprzedaży towarów i  usług innych 
podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, Doradztwo 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym 
druków, prospektów i broszur, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie 
targów i  wystaw, Promocja targów do  celów handlowych, Orga-
nizowanie i  prowadzenie targów w  celu promocji książek, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, ad-

ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, Usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie 
offsetowe, składanie tekstu, Usługi wykańczania druków, Usługi cy-
frowego drukowania książek i  innych dokumentów na zamówienie, 
Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Obróbka fil-
mów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów fotograficznych 
i kinematograficznych, Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie 
i  wywoływanie filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawni-
cze w  zakresie książek, Usługi wydawnicze w  zakresie czasopism, 
Usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych książek, Usługi wy-
dawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, 
Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Redagowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
nie  do  pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów książki udzielających 
informacji z zakresu książek, Korekta rękopisów, Komputerowy skład 
drukarski [dtp], Usługi w  zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do  celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie 
scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek, Usłu-
gi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi w  zakresie gier 
świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produk-
cja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, nauczanie, Kształcenie, 
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szko-
leń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów eduka-
cyjnych i  naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi rozrywkowe, Produkcja 
rozrywki audio, Produkcja rozrywki wideo, Zapewnianie rozrywki 
online, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług 

(111) 350688 (220) 2021 09 17 (210) 534092
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) geDanIa sPÓłKa aKCyJna, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1922 geDanIa gDaŃsK
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13, 26 04 02, 26 04 09, 26 04 17, 26 04 18
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Ulotki, albumy, albumy fotograficzne, 
Pocztówki i  widokówki, Mapy, Książki, 25 Odzież, Obuwie, nakry-
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cia głowy, szaliki, 35 Usługi reklamowe, Udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, Reklama, w  tym promowanie produktów i  usług 
na  rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów 
sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], 
Zarządzanie na  rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, Marketing imprez 
i  wydarzeń, Organizowanie i  prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i  hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej świad-
czone online w  zakresie następujących towarów: afisze, plakaty, 
ulotki, albumy, albumy fotograficzne, pocztówki i widokówki, mapy, 
książki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 41 Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
do  utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie kortów 
tenisowych, nauka gry w tenisa, Udostępnianie sal gimnastycznych, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  lekkoatletyki, Wypożyczanie 
sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wynajmowanie 
stadionów, strzelnice, sport i  fitness, Fitness kluby, Usługi siłowni, 
Usługi sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi edukacyjne i  szkolenio-
we, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe związane ze  sprawnością fi-
zyczną [fitness], edukacja sportowa, Kursy edukacyjne z zakwatero-
waniem związane z kajakarstwem, Udostępnianie sprzętu rekreacyj-
nego, nauka pływania, Udostępnianie pływalni, Pływalnie [baseny], 
szkolenia nauczycieli pływania, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
do nurkowania, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Pro-
wadzenie zawodów sportowych, Organizowanie obozów sporto-
wych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Dostarczanie sprzętu 
sportowego, szkolenia zawodników sportowych, Obozy sportowe, 
Wynajem sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Rozrywka w postaci 
turniejów tenisowych, Organizowanie turniejów golfowych, Kultura 
fizyczna, Imprezy kulturalne 

(111) 350689 (220) 2021 10 12 (210) 535141
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) MODeCKa PaUlIna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier Varsovie
(540) 

(531) 27 05 01, 04 02 11, 26 01 03
(510), (511) 3 Balsamy do  opalania jako kosmetyki, Balsamy samo-
opalające jako kosmetyki, Baza podkładowa do paznokci jako kosme-
tyki, Błyszczyki do ust jako kosmetyki, eyelinery jako kosmetyki, Ko-
lorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do  oczu, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające jako 
kosmetyki, Kosmetyki, Korektory jako kosmetyki, Kosmetyki blokują-
ce promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Ko-
smetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmety-
ki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do pa-
znokci, Kosmetyki do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  pielęgnacji 
urody, Kosmetyki do  rzęs, Kosmetyki do  samoopalania, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku oso-
bistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzu-

jące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosme-
tyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Ko-
smetyki przeznaczone do  suchej skóry, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmety-
ki w formie sproszkowanej jako pudry, Kosmetyki w formie żeli, Ko-
smetyki w  gotowych zestawach, Kosmetyki w  postaci cieni do  po-
wiek, 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 jako kosmetyki, Kremy do ciała jako 
kosmetyki, Kremy do  pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Kremy 
do  twarzy i  ciała jako kosmetyki, Kremy do  twarzy jako kosmetyki, 
Kremy na noc jako kosmetyki, Kremy samoopalające jako kosmetyki, 
Kremy tonizujące jako kosmetyki, Maseczki do skóry jako kosmetyki, 
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki 
do rozjaśniania skóry jako kosmetyki, Mleczka do opalania jako ko-
smetyki, nawilżające balsamy do  ciała jako kosmetyki, nawilżające 
balsamy do skóry jako kosmetyki, nawilżające kremy do skóry jako 
kosmetyki, Odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, Olej-
ki blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Olejki 
do  ciała jako kosmetyki, Olejki do  opalania jako kosmetyki, Olejki 
do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Olejki mineralne jako kosmetyki, 
Olejki po opalaniu jako kosmetyki, Paski do wybielania zębów nasą-
czone preparatami do  wybielania zębów jako kosmetyki, Peelingi 
do twarzy jako kosmetyki, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki jako kosmetyki, 
Płynne kremy jako kosmetyki, Płyny do mycia twarzy jako kosmetyki, 
Płyny do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Płyny do twarzy jako ko-
smetyki, Podkłady do paznokci jako kosmetyki, Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Preparaty do samoopa-
lania jako kosmetyki, Preparaty do wybielania skóry jako kosmetyki, 
Preparaty samoopalające jako kosmetyki, Preparaty zmiękczające 
jako kosmetyki, Produkty powlekające usta jako kosmetyki, Produkty 
przeciwsłoneczne do ust jako kosmetyki, Puder w kamieniu do kom-
paktów jako kosmetyki, Pudry w  kamieniu jako kosmetyki, Środki 
do  oczyszczania skóry twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające 
do twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające jako kosmetyki, Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki 
wyszczuplające jako kosmetyki inne niż do  celów medycznych, 
szminki blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Tipsy 
jako kosmetyki, Toniki do twarzy jako kosmetyki, Toniki jako kosme-
tyki, Wymienne wkłady pudru do puderniczek jako kosmetyki, Żele 
do  twarzy i  ciała jako kosmetyki, Żele nawilżające jako kosmetyki, 
Żele po  opalaniu jako kosmetyki, Zmywacze do  paznokci jako ko-
smetyki, Zmywacze lakieru do  paznokci jako kosmetyki, ekstrakty 
kwiatowe jako perfumy, Perfumy, Perfumy o zapachu drewna cedro-
wego, Perfumy do  zastosowań przemysłowych, Perfumy w  płynie, 
Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania jako perfumy, Per-
fumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toa-
letowe, Preparaty toaletowe, aromaty, aromaty jako olejki 
aromatyczne, aromaty jako olejki eteryczne, aromatyczne olejki ete-
ryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, 
emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty 
jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, 
geraniol, Kadzidła zapachowe oczyszczające jako kunko, Kocanka 
jako olejki eteryczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku 
w aromaterapii, Olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, Olej ko-
kosowy do  celów kosmetycznych, Olej rycynowy do  celów kosme-
tycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, 
Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek so-
snowy, Olejek z drzewa herbacianego, Olejek z wyciągiem z owoców 
amla do  celów kosmetycznych, Olejki destylowane do  pielęgnacji 
urody, Olejki do  aromaterapii do  użytku kosmetycznego, Olejki 
do celów perfumeryjnych, Olejki do perfum i zapachów, nielecznicze 
olejki do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytro-
nowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do  stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne 
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku 
przemysłowego, Olejki eteryczne do  użytku w  produkcji wyrobów 
zapachowych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne 
z  cytryny, Olejki eteryczne z  drzewa cedrowego, Olejki eteryczne 
z  drzewa sandałowego, Olejki naturalne do  celów kosmetycznych, 
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Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do  produkcji preparatów 
kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające 
aromaty przy podgrzewaniu, Produkty perfumeryjne, Olejki esencjo-
nalne, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, sa-
frol, Terpeny jako olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Żel lawendowy, 
Zmieszane olejki eteryczne, aromaty do użytku domowego, aroma-
ty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne potpour-
ri, Dezodoranty zapachowe do  pomieszczeń, Drewno zapachowe, 
ekstrakty z  kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka na  patyczkach, Kadzi-
dełka stożkowe jako dhoop, Kadzidła w aerozolu, Kadzidła w formie 
stożków, Knoty wydzielające zapachy do  odświeżaczy powietrza, 
Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane mieszanki suszo-
nych ziół i kwiatów jako potpourri, Perfumowane saszetki, Poduszki 
aromaterapeutyczne zawierające potpourri w  saszetkach tkanino-
wych, Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Poduszki 
nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione 
substancjami perfumowanymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpo-
urri jako mieszanki zapachowe ziół i kwiatów, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpyla-
cze zapachowe do  bielizny jako aerozole, Rozpylacze zapachowe 
do  pomieszczeń, saszetki perfumowane, saszetki z  potpourri 
do wkładania do poduszek do aromaterapii, saszetki zapachowe, sa-
szetki zapachowe do bielizny, saszetki zapachowe do poduszeczek 
na  oczy, Środki do  usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domo-
wych, Zapachowe środki odświeżające powietrze, Środki zapachowe 
do  pomieszczeń, Wkłady do  elektrycznych dozowników zapachów 
do  pomieszczeń, Wkłady do  nieelektrycznych dozowników zapa-
chów do pomieszczeń, Zapachowe kamienie ceramiczne, Zapacho-
we szyszki sosnowe, Barwniki do celów kosmetycznych, Dezodoran-
ty i  antyperspiranty, Mydła i  żele, antyperspiranty do  użytku 
osobistego, antyperspiranty jako przybory toaletowe, antyperspi-
ranty w  aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodo-
ranty do  stóp, Dezodoranty do  stóp jako aerozole, Dezodoranty 
do  użytku osobistego w  postaci sztyftów, Dezodoranty do  użytku 
osobistego, Dezodoranty do użytku osobistego jako wyroby perfu-
meryjne, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w  kulce jako 
przybory toaletowe, Dezodoranty w  sprayu dla kobiet, Mydło dez-
odoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do  ciała 
w sprayu, Preparaty przeciwpotne, nielecznicze pudry do stóp, Baza 
pod makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past, Biały puder kosme-
tyczny do twarzy, Błyszczyk do ust, Błyszczyki do ust, Brokat do twa-
rzy, Brokat do  twarzy i  ciała, Brokat kosmetyczny, Ołówki do  brwi, 
Chusteczki do  twarzy nasączane kosmetykami, Cienie do  powiek, 
etui na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, Farby do ciała, Farby 
do malowania twarzy, Fluid do makijażu, Kalkomania ozdobna do ce-
lów kosmetycznych, Kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, 
Korektor do  twarzy, Korektory do  plam i  wyprysków, Korektory 
do wgłębień i zmarszczek, Korektory pod oczy, Kosmetyczne kredki 
do oczu, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kreda do makijażu, Kredka 
do oczu, Kredka do powiek, Kredki do makijażu, Kredki do makijażu 
oczu, Kredki do  oczu, Kredki do  oczu w  płynie, Kredki do  powiek, 
Kredki do ust, Krem bazowy, Krem do jasnej karnacji, Krem do opala-
nia, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy korygujące, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające, Makijaż do podwajania 
powiek, Makijaż teatralny, Makijaż wielofunkcyjny, Puder do makija-
żu, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, 
Matujący krem w żelu, Mleczka do demakijażu, Mleczko do demaki-
jażu, naklejki do  liftingu twarzy do  celów kosmetycznych, naklejki 
do ozdabiania ciała, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane 
balsamem kosmetycznym, nieleczniczy puder do  twarzy, Olejek 
do  skórek wokół paznokci, Ołówki do  brwi, Ołówki do  makijażu, 
Ołówki do  powiek, Ołówki kosmetyczne, Ołówki kosmetyczne 
do policzków, Ołówki jako kredki kosmetyczne, Palety błyszczyków 
do  ust, Palety cieni do  powiek, Pasta kosmetyczna do  nakładania 
na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki baweł-
niane nasączone preparatami do demakijażu, Płynne farby latekso-
we do  ciała do  celów kosmetycznych, Płyny do  demakijażu, Płyny 
kosmetyczne do demakijażu, Podkład do makijażu, Podkład w kre-
mie, Podkład w płynie jako mizu-oshiroi, Podkłady do makijażu, Pod-
kłady kosmetyczne do  twarzy, Pomadki do  ust, Prasowany puder 
do twarzy, Preparaty do demakijażu, Preparaty do demakijażu oczu, 
Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Preparaty do sztucznego opala-
nia, Preparaty koloryzujące do brwi, Preparaty likwidujące opuchli-
znę i cienie pod oczami, Produkty do makijażu brwi w postaci ołów-

ków i  proszków, Produkty do  makijażu do  twarzy i  ciała, Produkty 
kolorowe do  policzków, Puder do  brwi, Puder do  makijażu, Puder 
do twarzy, Puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, Puder sypki 
do makijażu, Puder sypki do twarzy, Róż, Róż do twarzy, Róż do ust, 
Róż kremowy, Róż w kremie, Róż w płynie, Róż w sztyfcie, Róże, Róże 
kosmetyczne, spraye chłodzące do  celów kosmetycznych, Środki 
do demakijażu, Środki do demakijażu oczu, Środki do makijażu oczu, 
Środki do  usuwania makijażu, stemple kosmetyczne napełnione, 
szminka do charakteryzacji, szminki do ust, sztyfty kryjące, Tatuaże 
zmywalne do celów kosmetycznych, Tusz do brwi, Tusze do rzęs, Wa-
ciki nasączone środkami do demakijażu, Wydłużające tusze do rzęs, 
Zasypki do twarzy, Żel do brwi, Żele do demakijażu, Zestawy do ma-
kijażu, gąbki nasączone mydłem, Kostki mydła do mycia ciała, Kre-
mowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, Mydła, Mydła 
do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku 
osobistego, Mydła granulowane, Mydła karbolowe, Mydła kosme-
tyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła przeciwpo-
towe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kost-
ce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła 
w płynie do kąpieli, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Mydła w postaci 
żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną luffą, Mydło aloesowe, My-
dło do skóry, Mydło migdałowe, Mydło niewymagające użycia wody, 
Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, My-
dło przemysłowe, Mydło w  listkach do  użytku osobistego, Mydło 
w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toa-
letowe, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysz-
nic, Opakowania uzupełniające do  dozowników zawierające mydło 
do  rąk, Peelingi złuszczające do  stóp, Peelingi złuszczające do  rąk, 
Perfumowane mydła, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Preparaty do mycia rąk, Produkty z mydła, 
Przeciwpotowe mydła, Kosmetyczne przeciwtrądzikowe środki my-
jące, Roztwory mydła, Środek do  mycia rąk, nielecznicze środki 
czyszczące do  higieny intymnej, Środki do  mycia rak, szampony 
do  ciała, Żele do  kąpieli i  pod prysznic nie  do  celów medycznych, 
Żele do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Preparaty do de-
pilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Barwniki kosmetyczne, Basma 
jako barwnik kosmetyczny, Bazy do  ust neutralizujące odcień ust, 
Brokat do  ciała, Brokat w  formie sprayu do  użytku jako kosmetyk, 
Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do  czyszczenia, 
Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszan-
kami oczyszczającymi do  twarzy, Chusteczki nasączone olejkami 
eterycznymi do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, Chusteczki nawilżane do celów hi-
gienicznych i  kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do  higieny 
intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Bal-
sam do  brody, Balsam po  goleniu, Balsamy do  golenia, emulsje 
do depilacji, emulsje po goleniu, Kamień ałun jako środek ściągający, 
Kamyki po  goleniu, Kremy do  depilacji, Kremy do  golenia, Kremy 
do  usuwania owłosienia, Kremy nawilżające po  goleniu, Kremy 
po  goleniu, Kremy przed goleniem, Mleczko po  goleniu, Mydło 
do  golenia, Olejki do  brody, Olejki do  golenia, Paski z  woskiem 
do  usuwania owłosienia, Pasty do  pasków do  ostrzenia brzytwy, 
Pianka do golenia, Pianki do golenia, Płyn do golenia, Płyny do gole-
nia, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Płyny po goleniu, Preparaty 
do  depilacji, Preparaty do  golenia, Preparaty do  stosowania przed 
goleniem, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty w aerozolu 
do golenia, Produkty do golenia w płynie, Środki depilujące, Środki 
stosowane po  goleniu, sztyfty do  golenia jako preparaty, Wosk 
do depilacji, Woski do depilacji, Woski do epilacji, Żel po goleniu, Żele 
do  golenia, Zestawy do  golenia składające się z  kremu do  golenia 
i  środków stosowanych po  goleniu, aromatyczne olejki do  kąpieli, 
herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, nielecznicze kryształki 
do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barw-
nikami, Mleczko kąpielowe, Musująca piana do kąpieli, Mydło do ką-
pieli, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do ką-
pieli, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, 
nielecznicze płyny do  kąpieli, nielecznicze proszki do  kąpieli, nie-
lecznicze sole do  kąpieli, nielecznicze środki do  namaczania ciała, 
nielecznicze żele do kąpieli, niemedyczne preparaty do kąpieli, Ole-
jek do  kąpieli, Olejki do  kąpieli do  celów kosmetycznych, Olejki 
do  kąpieli nielecznicze, Oliwki do  kąpieli, Piana do  kąpieli, Pianka 
do  kąpieli dla niemowląt, Pianka pod prysznic i  do  kąpieli, Piany 
do kąpieli, Pieniące się płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, 
Płatki kąpielowe, Płyny do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie 
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dla niemowląt, Preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczni-
czych, nielecznicze preparaty do kąpieli, Preparaty do kąpieli w pia-
nie, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów in-
nych niż lecznicze, sole zapachowe do kąpieli, Środki do namaczania 
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, Zioła do kąpieli, 
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam do ciała, Balsa-
my do  celów kosmetycznych, Balsamy dla niemowląt, Balsamy 
do cery z wypryskami, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsa-
my do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy do rąk 
nielecznicze, Balsamy do  redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy 
do stóp, Balsamy do ust, Balsamy inne niż do celów medycznych, Bal-
samy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Bibułki z pudrem do twa-
rzy, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat do paznokci, Chusteczki na-
sączone preparatem do oczyszczania skóry, Chusteczki pielęgnacyjne 
dla niemowląt, Dwustronne tasiemki do podklejania powiek, emalia 
do  paznokci, emalie do  paznokci, emulsja opóźniająca starzenie, 
emulsje jako balsamy do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje chro-
niące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje do ciała, emul-
sje do  twarzy do  użytku kosmetycznego, emulsje do  wzmacniania 
paznokci, emulsje na dzień, emulsje wygładzające do skóry, emulsje 
z  filtrem przeciwsłonecznym do  użytku kosmetycznego, esencje 
do  pielęgnacji skóry, Farba do  rzęs, Kalkomanie do  ozdabiania pa-
znokci, Klej do  utwardzania paznokci, Kleje do  mocowania sztucz-
nych paznokci, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Kleje do moco-
wania sztucznych brwi, Kleje do  przymocowywania sztucznych 
paznokci, Kleje do  przymocowywania sztucznych rzęs, Kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne emulsje do opalania, 
Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosme-
tyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Krem chło-
dzący cold cream inny niż do celów medycznych, Krem do rak, Krem 
do twarzy, nieleczniczy krem na odparzenia pieluszkowe, Krem pod 
oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z  retinolem do  celów ko-
smetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Inne niż 
lecznicze kremy dermatologiczne, nielecznicze kremy dla niemow-
ląt, Kremy do  aromaterapii, Kremy do  ciała, Kremy do  demakijażu, 
Kremy do jasnej karnacji, Kremy do oczyszczania skóry, nielecznicze 
kremy do oczyszczania skóry, Kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, Kremy do paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry inne 
niż do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie koń-
skiego oleju, Kremy do rąk, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do roz-
jaśniania skóry, Kremy do skóry, nielecznicze kremy do skóry, Kremy 
do  twarzy, Kremy do  twarzy do  użytku kosmetycznego, Kremy 
do twarzy i ciała, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy 
do opalania, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skó-
ry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kre-
my kosmetyczne odżywcze, Kremy na  dzień, Kremy na  noc, Kremy 
nawilżające, Kremy nawilżające do  użytku kosmetycznego, Kremy 
nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżyw-
cze nielecznicze, Kremy perfumowane, Kremy półtłuste, Kremy 
po opalaniu do użytku kosmetycznego, Kremy przeciw piegom, Kre-
my przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy 
redukujące plamy starcze, Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrnia-
jące skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy z filtrem przeciwsło-
necznym, Kremy złuszczające, Kryształki do  kąpieli, lakier do  pa-
znokci do  celów kosmetycznych, lakiery do  paznokci, lakiery 
do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, nielecz-
nicze maści, Maseczki do ciała, Maseczki do ciała w kremie, Maseczki 
do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, 
Maseczki do twarzy, Maseczki do twarzy do celów toaletowych, Ma-
seczki nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki oczysz-
czające, Maseczki upiększające do twarzy, Maseczki z glinki do skóry, 
Maska do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, Maski do ciała 
w płynie do użytku kosmetycznego, Maski do twarzy, Masło do ciała, 
Masło do rąk i ciała, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Mate-
riały na  powłoki do  paznokci u  rąk, Mieszanki do  pielęgnacji skóry 
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Mleczka do ciała, 
Mleczka do ciała dla niemowląt, Mleczka do pielęgnacji skóry, Mlecz-
ka kosmetyczne, Mleczka nawilżające, Mleczka oczyszczające do pie-
lęgnacji skóry, Mleczko do opalania, Mleczko do rąk, Mleczko migda-
łowe do  celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do  celów 
kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do twarzy, Mleczko po opa-
laniu, Mus do pielęgnacji skóry, naklejane ozdoby do paznokci, na-
wilżacze do skóry, nawilżacze skóry, nielecznicze balsamy, nieleczni-
cze balsamy do  skóry, nielecznicze balsamy do  stóp, nielecznicze 
balsamy do  ust, nielecznicze kremy do  ciała, nielecznicze kremy 

do  kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do  skóry, nielecznicze 
kremy do  stóp, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze kremy 
oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, 
nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze peelingi do twarzy, nieleczni-
cze płyny do  oczyszczania skóry, nielecznicze płyny stymulujące 
do  skóry, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji stóp, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji ust, nielecznicze produkty do  pielęgnacji twarzy, nielecznicze 
produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, 
nielecznicze serum do  skóry, nielecznicze środki nawilżające, nie-
lecznicze środki oczyszczające w kremie, nieleczniczy krem do twa-
rzy, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy puder 
do  ciała, Odświeżacze do  skóry, Odżywki do  paznokci, Odżywki 
do ust, Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki do ce-
lów kosmetycznych, Olejki do ciała, Olejki do ciała w sprayu, Olejki 
do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki do opalania, Olejki do opala-
nia do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki ete-
ryczne o  zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eukaliptusowe 
do  użytku kosmetycznego, Olejki kosmetyczne do  naskórka, Olejki 
oczyszczające, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Olejki roz-
marynowe do użytku kosmetycznego, Oliwki dla niemowląt, Opako-
wania uzupełniające do dozowników zawierające produkty do mycia 
ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem 
do  twarzy, Opatrunki do  rekonstrukcji paznokci, Otręby ryżowe 
do wygładzania skóry arai-nuka, Papier ścierny do paznokci, Papier 
ścierny szmerglowy do  paznokci, lakiery do  paznokci, Preparaty 
do  polerowania paznokci, Peeling w  żelu, Peelingi złuszczające 
do  celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do  ciała, Peelingi 
złuszczające do twarzy, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, 
Perfumowany puder do użytku kosmetycznego, Pianka do czyszcze-
nia, Pianka oczyszczająca, Pianki kosmetyczne zawierające środki 
chroniące przed słońcem, Pianki oczyszczające, Pilniczki kartonowe, 
Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem 
i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, Płu-
kanki do  oczu nie  do  celów medycznych, Płyn do  kąpieli, Płyn 
do twarzy, Płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, Płyny do aromatera-
pii, Płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, Płyny do oczu, Płyny 
do  oczyszczania skóry, Płyny do  pielęgnacji twarzy i  ciała, Płyny 
do  stóp nielecznicze, Płyny oczyszczające, Płyny redukujące 
zmarszczki wokół oczu, Podkłady do lakierów do paznokci, Powłoki 
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty blokujące pro-
mieniowanie słoneczne, Preparaty do  kuracji paznokci, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyczne preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, Preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej 
do użytku kosmetycznego, Preparaty do opalania, Preparaty do opa-
lania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, Preparaty do pielęgnacji 
skóry usuwające zmarszczki, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Pre-
paraty do rozjaśniania skóry, Preparaty do wybielania skóry, Prepara-
ty do wzmacniania paznokci, Preparaty do zmywania twarzy, Prepa-
raty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
Preparaty kosmetyczne do  samoopalania, Preparaty kosmetyczne 
do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do oczysz-
czania skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Prepa-
raty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne do skó-
ry suchej do  stosowania w  ciąży, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Pre-
paraty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejsco-
wego na  twarzy, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę 
przed oparzeniem słonecznym, Preparaty nawilżające do  ciała, Ko-
smetyczne preparaty nawilżające, Preparaty nielecznicze do oczysz-
czania skóry, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty pielęgnacyjne 
spowalniające proces starzenia się skóry, Preparaty po  opalaniu 
do  celów kosmetycznych, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stoso-
wania miejscowego na  skórę do  celów kosmetycznych, Preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry jako peelingi, nielecznicze produk-
ty do pielęgnacji oczu, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Pro-
dukty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Produk-
ty oczyszczające do  oczu, Produkty poprawiające teksturę skóry, 
Produkty wodoodporne z  filtrem przeciwsłonecznym, Proszek 
do polerowania paznokci, Proszki do kąpieli, Proszki do nadawania 
kształtu sztucznym paznokciom, Puder dla niemowląt, Puder do cia-
ła, Rozjaśniacze do  paznokci, Rzęsy, serum do  korekcji oczu, Rzęsy 
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sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum kojące 
dla skóry, serum łagodzące dla skóry jako kosmetyki, serum zapobie-
gające starzeniu się, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, 
sole do kąpieli, sole pod prysznic nie do celów medycznych, Środki 
do  mikrodermabrazji, Środki do  oczyszczania skóry twarzy, Środki 
do  usuwania paznokci żelowych, Środki nawilżające po  opalaniu, 
Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, nieleczni-
cze środki oczyszczające do skóry, Środki oczyszczające skórę, Środki 
przeciwsłoneczne z  filtrem ochronnym, Środki złuszczające skórę, 
Środki zmiękczające, Środki zmiękczające do  skóry, nielecznicze 
środki zmiękczające skórę, Środki zmiękczające skórę jako emolienty, 
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, suflety do ciała, szmin-
ki w  kremie do  ust, sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, 
sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do  celów kosmetycznych, 
sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali 
szlachetnych, sztyfty przeciwsłoneczne, Talk do ciała, Talk do użytku 
toaletowego, Talk kosmetyczny, Talk perfumowany, nieleczniczy talk 
w proszku dla niemowląt, Talki do ciała, Tipsy, Toniki do skóry, Toniki 
do rozpylania, Toniki do skóry nielecznicze, Toniki do użytku kosme-
tycznego, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twa-
rzy, Utwardzacze do paznokci, Wazelina kosmetyczna, Wielofunkcyj-
ne preparaty kosmetyczne do  skóry, Wzmacniające preparaty 
kosmetyczne do  ujędrniania skóry, Zapachowe kremy do  ciała, Za-
sypki do ciała talk, Zboża do oczyszczania twarzy, Żel do paznokci, 
Żele do opalania, Żele do twarzy, Żele oczyszczające, Żele opóźniają-
ce starzenie, Żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Ziarna do po-
lerowania, Zmywacze do paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyf-
cie, Balsam odżywczy, Balsam do włosów, Balsamy do brody, Balsamy 
do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Barwniki 
do  brody, Brylantyna, Brylantyna w  sztyfcie, Farby do  brody, Farby 
do  włosów, Japoński olejek do  utrwalania fryzury bintsuke-abura, 
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
Kredy do  włosów, Krem do  włosów, Kremy do  pielęgnacji włosów, 
Kremy do  utrwalania fryzury, Kremy do  włosów, Kremy ochronne 
do włosów, Kremy odżywcze, Kremy pielęgnacyjne do włosów, la-
kier do  włosów, lakiery do  układania włosów, lakiery do  włosów, 
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maskara do wło-
sów, Maski do pielęgnacji włosów, neutralizatory do trwałej ondula-
cji, neutralizatory do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecz-
nicze preparaty do  łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecz-
nicze szampony do  włosów, Odżywczy wosk do  włosów, Odżywka 
do włosów dla dzieci, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Od-
żywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki nawilżają-
ce do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Odżywki stosowa-
ne na włosy, Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejek 
ułatwiający czesanie, Olejki do  odżywiania włosów, Olejki do  wło-
sów, Olejki kąpielowe do  pielęgnacji włosów, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników zawierające szampon, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników zawierające produkty do utrwalania włosów, 
Pasta do  stylizacji włosów, Pianka do  stylizacji, Pianka do  włosów, 
Pianki do  stylizacji włosów, Pianki do  włosów, Pianki ochronne 
do włosów, Pianki jako przybory toaletowe do stylizacji włosów, Płu-
kanki do  włosów do  użytku kosmetycznego, Płukanki do  włosów 
jako szampon z  odżywką, Płyny do  kuracji wzmacniających włosy, 
Płyny do  ondulacji włosów, Płyny do  pielęgnacji włosów, Płyny 
do stylizacji, Płyny do stylizacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji, 
Płyny do  układania włosów, Płyny do  włosów, Płyny koloryzujące 
do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne do wło-
sów, Pomady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, Prepara-
ty do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, 
Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Pre-
paraty do  kuracji włosów, Preparaty do  mycia włosów, Preparaty 
do  neutralizacji włosów, Preparaty do  ochrony włosów przed słoń-
cem, Preparaty do ondulacji na zimno, Preparaty do pielęgnacji wło-
sów nie do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji brody, Pre-
paraty do  prostowania włosów, Preparaty do  rozjaśniania włosów, 
Preparaty do skręcania włosów, Preparaty do trwałej ondulacji, Pre-
paraty do układania włosów, Preparaty do układania włosów o dłu-
gotrwałym działaniu texturizer, Preparaty kosmetyczne do  włosów 
i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty nabłysz-
czające do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty wy-
gładzające i  prostujące włosy, Produkty do  ochrony farbowanych 
włosów, Produkty do  pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty 
do  układania włosów dla mężczyzn, Produkty do  usuwania farby 

z włosów, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetyczne-
go, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosme-
tycznego, Produkty utrwalające do włosów, Proszek do mycia wło-
sów, Pudry do włosów, Rozjaśniacze do włosów, serum do pielęgnacji 
włosów, serum do  układania włosów, serum do  włosów, Środki 
do nawilżania włosów, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, 
Środki do  trwałej ondulacji, Środki rozjaśniające do  włosów, Środki 
pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki zmiękczające 
do włosów, suche szampony, szampon do włosów, szampon w pian-
ce dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów 
dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony nielecznicze, szampo-
ny przeciwłupieżowe nie do celów leczniczych, szampony przeciw-
łupieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką do włosów, 
szampony zmiękczające, Tonik do  włosów, nieleczniczy tonik 
do  włosów, Toniki do  włosów, Farby do  włosów, Woda utleniona 
do celów kosmetycznych, Woda utleniona do włosów, Wosk do wą-
sów, Wosk do  włosów, Woski do  układania włosów, Wybielacze 
do  celów kosmetycznych jako odbarwiacze, Żele do  stylizacji wło-
sów, Żele do  utrwalania fryzury, Żele do  włosów, Żele ochronne 
do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Zestaw do trwałej 
ondulacji, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki nasą-
czone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, Kola-
gen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Krem do opalania dla 
niemowląt, Kremy BB, Kremy do mycia, Kremy i balsamy kosmetycz-
ne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Preparaty do makijażu, 
Maseczki do twarzy i ciała, Maski podgrzewane parą jednorazowego 
użytku nie do celów medycznych, Masła do twarzy, Masła do twarzy 
i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, nielecznicze nasączo-
ne chusteczki do oczyszczania do użytku osobistego, nawilżane chu-
steczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosme-
tyczne, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze płukanki 
do  irygacji, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji urody, nieleczni-
cze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji ciała, Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twa-
rzy, nielecznicze olejki do  kąpieli i  pod prysznic, Olejki do  masażu 
ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk na-
sączone środkami czyszczącymi, Peeling do stóp, Pianki do oczysz-
czania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki pod prysznic, Płyny 
do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użyt-
ku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo-
rujących jako przybory toaletowe, Preparaty do kąpieli i pod prysz-
nic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosme-
tycznych, Preparaty kolagenowe do  zastosowań kosmetycznych, 
Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do  ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli 
i  prysznicowe, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie 
owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod 
prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetyczne-
go, Produkty do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Pu-
der do  rąk, Puder w  kremie do  twarzy, Pumeks sztuczny, Pumeksy 
do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielę-
gnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się do  użytku kosme-
tycznego, spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk, 
Środki do pielęgnacji włosów, Wata w formie płatków do użytku ko-
smetycznego, Woda micelarna, Żel pod prysznic i  do  kąpieli, Żele 
do ciała, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Zmiękcza-
jący środek oczyszczający jako kosmetyk, szampony dla zwierząt 
domowych, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, szampony dla zwie-
rząt jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, Perfumowane balsa-
my do  ciała jako preparaty toaletowe, Perfumowane balsamy jako 
preparaty toaletowe, Odżywki do  skórek wokół paznokci, Żele 
do czyszczenia zębów, Wybielające żele dentystyczne, Żele do masa-
żu inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, natu-
ralne olejki do celów oczyszczających, Olejki do masażu, nieleczni-
cze olejki do masażu, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Olejki 
i  płyny do  masażu, Olejki naturalne do  perfum, Olejki pimentowe, 
Olejki toaletowe, Perfumowane wody toaletowe, Kremy do masażu 
nie do celów leczniczych, Kremy do polerowania, Kremy konserwują-
ce do skóry, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 5 Intymne 
preparaty nawilżające, lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobi-
stego, lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, Żele nawil-
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żające do  użytku osobistego, antybakteryjne środki do  mycia rąk, 
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Żele anty-
bakteryjne, Żele do stymulacji seksualnej, Środki do higieny intym-
nej dla kobiet 
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(732) WIŚnIeWsKI DaRIUsZ, Wołomin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CUKIeRnIa WIŚnIeWsCy
(510), (511) 30 Chleb i bułki, Świeży chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, gotowe desery [wyroby cukiernicze], Dekoracje cu-
kiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze 
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sPÓłKa CyWIlna, Olkusz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) czarny, czerwony
(531) 04 01 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 14 Czasomierze [zegarki], Chronografy [zegarki], Chro-
nografy do użytku jako zegarki, etui na zegarki, Zegarki, Wszelkiego 
rodzaju zegary i zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronome-
tryczne, Zegarki elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki mecha-
niczne nakręcane ręcznie, Zegarki mechaniczne z  automatycznym 
nakręcaniem, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Ze-
garki na rękę z urządzeniami gPs, Zegarki damskie, Zegarki do użytku 
w sporcie, Zegarki eleganckie, etui na zegarki [prezentacja], Futerały 
na zegarki [na miarę], Ozdobne etui na zegarki, Pudełka na zegarki, 
skrzynki na  zegarki, Zegarki cyfrowe z  timerem automatycznym, 
Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki elektryczne, Zegarki kie-
szonkowe, łańcuszki do  zegarków, Zegarki na  łańcuszku, Zegarki-
-pierścionki z diodami elektroluminescencyjnymi, Zegarki podróżne, 
Zegarki posiadające funkcję gry, Zegarki sportowe, Zegarki stołowe, 
szkiełka do zegarków, Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub 
nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Zegarki z funkcją komunikacji 
na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegar-
ki zasilane energią słoneczną, Zegarki zawierające funkcję gier elek-
tronicznych, Zegarki zawierające funkcję pamięci, Zegary i zegarki 

(111) 350692 (220) 2021 07 27 (210) 532038
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(531) 21 01 14, 26 04 01, 26 04 09, 26 04 12
(510), (511) 28 Puzzle, gry planszowe, gry elektroniczne, Karty 
do gry, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Maskotki, Figurki do zabawy, 
Układanki [puzzle], Puzzle [zabawki], Puzzle mozaikowe, gry, gry-ła-
migłówki, gry-łamigłówki logiczne, gry memory [gry pamięciowe], 
gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, łamigłówki, elektroniczne gry 

edukacyjne dla dzieci, edukacyjne gry elektroniczne, Zabawki roz-
wojowe dla niemowląt, Zabawki przystosowane do  celów eduka-
cyjnych, Zabawki w  postaci puzzli, Zabawki pluszowe, Modele [za-
bawki], Maty z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabawkami dla 
niemowląt 

(111) 350693 (220) 2021 08 07 (210) 532454
(151) 2022 01 07 (441) 2021 08 30
(732) PłOŃsKI MaRCIn RaTUs, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaTUs
(540) 

(531) 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypad-
kami lub urazami], Odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i  ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, Odzież 
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież ochron-
na chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież 
chroniąca przed ogniem, 25 Odzież, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sporto-
we z kapturem, Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Bermudy (szorty), 
Długie kurtki, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Duże luźne 
kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, eleganckie spodnie, gar-
nitury, garnitury w  sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garni-
tury wizytowe, golfy, golfy [odzież], grube kurtki, grube płaszcze, 
gumowe płaszcze nieprzemakalne, Kamizelki do  ochrony przed 
wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Komplety skórzane, Komplety 
sportowe, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniają-
ce wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, 
Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki polo 
z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Ko-
szulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie kurtki cie-
płe, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżin-
sowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórza-
ne, Kurtki wiatroszczelne, Majtki, Męskie płaszcze, Męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, nieprzemakalna odzież wierzch-
nia, Odzież do  biegania, Odzież do  jazdy na  motocyklu, Odzież 
do  sztuk walki, Odzież gimnastyczna, Odzież do  uprawiania judo, 
Odzież gotowa, Odzież męska, Odzież męska, damska i  dziecięca, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczo-
wa, Odzież robocza, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież tre-
ningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież 
ze skóry, Palta, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, 
Peleryny [płaszcze], Płaszcze, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podko-
szulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z  długimi 
rękawami, Polary, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Rękawiczki 
[odzież], Rękawiczki samochodowe, skarpetki, spodenki, spoden-
ki bokserskie, spodenki kąpielowe, spodnie, spodnie do  joggingu 
[odzież], spodnie do  jogi, spodnie dresowe, spodnie joggingowe, 
spodnie od  dresu, spodnie wierzchnie, spodnie z  ochraniaczami 
do użytku sportowego, spodnie ze stretchu, stroje do sportów walki, 
swetry polo, swetry, szorty, szorty [odzież], szorty sportowe, T-shirty 
z krótkim rękawem, Topy do jogi, Topy [odzież], Wiatrówki, Obuwie, 
Buty dla motocyklistów, Buty do biegania, Buty do gry w polo, Buty 
do  boksu, Buty do  rugby, Buty motocyklowe, Buty na  rzepy, Buty 
nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty wsuwane, 
Buty za kostkę, Buty zimowe, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do upra-
wiania sportów, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe, 
Obuwie męskie i  damskie, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, 
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Obuwie sportowe, Obuwie wspinaczkowe, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez 
daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki z dasz-
kiem, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i  sporto-
we, artykuły sportowe, Bilardowe (Kije-), Drążki do ćwiczeń, Drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki do podciągania na drzwi, 
Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się 
na wolnym powietrzu], ekspandery do klatki piersiowej, ekspande-
ry [ćwiczenia], ergometry wioślarskie, hantle, gry sportowe, hantle 
do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń, ław-
ki do  podnoszenia ciężarów, ławki do  ćwiczenia mięśni brzucha, 
ławki do  użytku gimnastycznego, ławki do  użytku sportowego, 
Maski osłaniające twarz, do  użytku sportowego, Maszyny do  przy-
siadów, Ochraniacze brzucha do  użytku sportowego, Ochraniacze 
do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochrania-
cze genitaliów do  użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane 
do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, 
Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane w kul-
turystyce, Rękawice bokserskie, Rękawice sparingowe, skakanki, 
sprzęt do gry w bilard, sprzęt do treningu sztuk walki, sprzęt spor-
towy, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska maszyn do biega-
nia, stoły bilardowe, Urządzenia do  osiągania sprawności fizycznej 
[nie do użytku medycznego], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 
Urządzenia do  wzmacniania ciała [ćwiczenia], Uprzęże do  użytku 
w  sporcie, Urządzenia do  ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządze-
nia do ćwiczenia mięśni dłoni, Worki treningowe, Worki treningowe 
montowane na podłodze, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
sport i  fitness, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Centra 
rozrywki, Organizowanie gal, Organizowanie imprez w  celach kul-
turalnych, rozrywkowych i  sportowych, Usługi galerii sztuki, Usługi 
rozrywkowe związane z automatami do gry, Usługi trenerskie w za-
kresie zajęć sportowych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie sportu, 
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie 
zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie zajęć fitness 

(111) 350694 (220) 2021 09 07 (210) 533638
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) aDaMCZUK JaDWIga słOIK, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słOIK
(540) 

(531) 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 29 Ryby przetworzone, Warzywa przetworzone, Owoce 
przetworzone, Przetworzone produkty mięsne, Warzywa strącz-
kowe przetworzone, Warzywa kapustne, przetworzone, gotowe 
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, Kiełba-
sy, Kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, Wędliny, Wędliny wegeta-
riańskie, Mięso i wędliny, Kotlety rybne, Kotlety wieprzowe, Kotlety 
z tofu, Kotlety sojowe, Pulpety, Mięso wędzone, Ryby wędzone, Mię-
so pieczone, Potrawy z  ryb do  spożycia przez ludzi, gotowe dania 
warzywne, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Placki 
ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Zupy, Zupy (składniki 
do sporządzania-), Buliony, Buliony mięsne, Buliony [gotowe], Pasty 
do zup, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki 
na bazie ziemniaków, Przystawki na bazie warzyw, Pasty rybne, Pasty 
warzywne, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty z owoców morza, 
Pasty z  ryb wędzonych, Pasty na  bazie orzechów, Owocowe pasty 
do smarowania, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Pasty do kro-

mek zawierające tłuszcz, Pasty na  bazie roślin strączkowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się 
głównie z jajek, Pasty mleczne do smarowania, smalec, Pasztet wa-
rzywny, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasz-
tet z gęsich wątróbek, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeciery 
owocowe, Zagęszczone sosy pomidorowe, napoje mleczne, napoje 
z jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje mleczne zawierające owo-
ce, napoje mleczne z  kakao, napoje na  bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie owsa [substy-
tuty mleka], Śmietana, Mleko, Mleko zsiadłe, Mleko skondensowane, 
Mleko sojowe, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko owsiane, 
Kefir [napój mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Maślanka, Masło, 
Masło klarowane, Masło z ziołami, Masło z orzechów, sery topione, 
sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, Miękkie dojrzałe 
sery, Twaróg, ser twarogowy, ser typu twarogowego, Biały miękki 
ser twarogowy, Pikle, Pikantne pikle, Cebulki marynowane, Warzy-
wa marynowane, Owoce marynowane, grzyby konserwowane, su-
szone owoce, Kandyzowane owoce, gotowane owoce, Przetwory 
owocowe [dżemy], Kompoty owocowe, Dżemy, Przekąski z owoców, 
Marmolada, soja, przetworzona, suszona soja, groch dzielony, groch 
łuskany, soczewica, soczewica konserwowana, soczewica suszona, 
suszona fasola, gotowana fasola, Fasola z  chili, Orzechy przetwo-
rzone, Orzechy prażone, Orzechy solone, Orzechy łuskane, Orzechy 
jadalne, suszone grzyby jadalne, galaretki mięsne, galaretki rybne, 
galaretki owocowe, galaretki z warzyw 

(111) 350695 (220) 2021 06 17 (210) 530391
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ŻelaTyna DO MIĘs, RyB, WaRZyW I DeseRÓW 
nIeZBĘDna W KUChnI na 2,5 l WODy
(540) 

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, 
zielony, różowy, biały
(531) 08 05 25, 26 01 02, 26 01 03, 26 01 18, 25 05 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Przetworzone produkty mięsne, Żelatyna, 30 Prepa-
raty do ciast, Preparaty do produkcji słodyczy, Preparaty do przygo-
towywania sosów do  pieczeni, Preparaty do  sporządzania sosów, 
Produkty wiążące do kiełbas, Środki wiążące do lodów spożywczych, 
Środki zagęszczające do  gotowania żywności, substancje do  wią-
zania lodów, Zagęszczacze do  użytku w  gotowaniu, Zagęszczacze 
naturalne do  gotowania żywności, Zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych 

(111) 350696 (220) 2021 06 17 (210) 530394
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta DUŻy KWaseK CyTRynOWy nIeZBĘDny W KUChnI
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(540) 

(591) żółty, biały, szary, pomarańczowy, czerwony, brązowy, 
różowy, zielony, czarny
(531) 05 07 12, 05 07 22, 05 09 22, 05 09 24, 09 05 15, 11 01 02, 
25 05 02, 26 01 02, 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 1 Kwas cytrynowy, 30 Dodatki smakowe i  przyprawy, 
Dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, kwasek cy-
trynowy, Preparaty aromatyczne do  wypieków, Preparaty przypra-
wowe, substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne niż 
olejki eteryczne, substancje nadające smak jako dodatek do  napo-
jów inne niż olejki eteryczne, środki do zakwaszania żywności 

(111) 350697 (220) 2021 06 17 (210) 530399
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta sODa OCZysZCZOna UnIWeRsalna nIeZBĘDna 
W KUChnI DUŻa PORCJa
(540) 

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, 
zielony, biały
(531) 05 05 04, 08 01 10, 19 03 01, 11 01 02, 09 05 15, 25 05 02, 
26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 30 Preparaty do  ciast, preparaty do  wyrobu produktów 
piekarniczych, preparaty używane jako środki wspomagające rośnię-
cie produktów spożywczych, proszki do wyrobu ciast, soda do piecze-
nia, soda oczyszczona, Wodorowęglan sodu do celów spożywczych 

(111) 350698 (220) 2021 06 17 (210) 530445
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BaKallanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta

(540) 

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, różowy, żółty, 
brązowy, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 05 07 08, 26 01 18, 08 03 02, 08 01 09
(510), (511) 29 Bita śmietana, bita śmietana do  dekoracji na  bazie 
produktów mlecznych, deser z owocami i kremem, desery jogurto-
we, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owo-
cowe, desery wykonane z  produktów mlecznych, dżemy, galaretki, 
jogurty, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, 
kwaśna śmietana, marmolada, masło, mieszanki owoców i orzechów, 
mleczne produkty, mleko, nadzienia na  bazie owoców do  placków 
i  ciast, napoje mleczne, napoje na  bazie jogurtu, napoje na  bazie 
mleka, napoje z produktów mlecznych, pasty mleczne do smarowa-
nia, preparaty do  sporządzania jogurtu, przekąski na  bazie mleka, 
schłodzone desery mleczne, śmietana, śmietana kremówka do ubi-
jania, śmietana jako produkt mleczarski, śmietana tłusta, śmietana 
do w proszku jako produkt mleczny, śmietanka do kawy w proszku, 
substytuty kwaśnej śmietany, sztuczna śmietana jako substytuty 
produktów mlecznych, 30 aromaty do ciast, aromaty do żywności, 
artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, bazy do przyrządzania kok-
tajli mlecznych jako aromaty, bezy, biszkopty, bita śmietana, budynie 
deserowe, ciasta, ciasta gotowe do  pieczenia, ciasta lodowe, ciasta 
z bakaliami, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciasto 
na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto śniada-
niowe, ciasto w  proszku, cukier, cukier biały, dekoracje cukiernicze 
do ciast, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, dodatki smakowe i przy-
prawy, gofry, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery 
jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki dopieczenia, krem budy-
niowy w  proszku, mieszanka do  ciasta, mieszanki ciasta, mieszanki 
do  kremu budyniowego, mieszanki do  przyrządzania produktów 
lodowych, mieszanki do  sporządzania ciast, mleczne wyroby cu-
kiernicze, musy, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budynio-
wego do tortów i ciast, naturalne substancje słodzące, nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukier-
nicze zawierające mleko, pianki, piankowe słodycze na bazie cukru, 
polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe, preparaty 
aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, prepa-
raty do  ciast, preparaty do  sporządzania tortów, preparaty do  wy-
robu produktów piekarniczych, preparaty przyprawowe, preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, proszki do wyrobu ciast, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski w postaci 
ciast owocowych, sernik, serniki, słodkie dekoracje do ciast, słodkie 
polewy i nadzienia, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy 

(111) 350699 (220) 2021 06 23 (210) 530706
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) gaTe enTeRPRIse sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTaTUs
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(540) 

(531) 26 04 01, 26 04 04, 26 04 16, 27 05 01
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrolne przezna-
czone do  broni asg i  broni paintballowej, Komputerowe urządzenia 
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni asg i broni pa-
intballowej, elektroniczne systemy sterujące i kontrolne przeznaczone 
do broni asg i broni paintballowej, elektroniczne systemy służące do ka-
libracji, zarządzania i konfigurowania broni asg i broni paintballowej, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące do ka-
libracji, zarządzania, konfigurowania broni asg i  broni paintballowej, 
aplikacje mobilne służące do  kalibracji, zarządzania, konfigurowania 
broni asg i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni 
asg i  broni paintballowej, elektryczne urządzenia optyczno-sterujące 
używane w broni asg i broni paintballowej, Wyświetlacze elektroniczne 
używane w broni asg i broni paintballowej, Półprzewodniki używane 
w broni asg i broni paintballowej, Płytki drukowane używane w broni 
asg i broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane w bro-
ni asg i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni asg 
i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Modele będące zabawkami, 
Pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do  zabawek, Broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], Broń airsoftowa [asg] w postaci replik 
broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub 
sprężynowym [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne 
do broni asg oraz broni paintballowej, elementy aluminiowe wykorzy-
stywane w broni asg oraz broni paintballowej 

(111) 350700 (220) 2021 06 23 (210) 530710
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 06
(732) gaTe enTeRPRIse sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) status
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrolne przezna-
czone do  broni asg i  broni paintballowej, Komputerowe urządzenia 
służące do  kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni asg i  broni 
paintballowej, elektroniczne systemy sterujące i kontrolne przeznaczo-
ne do broni asg i broni paintballowej, elektroniczne systemy służące 
do kalibracji, zarządzania i konfigurowania broni asg i broni paintbal-
lowej, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące 
do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni asg i broni paintbal-
lowej, aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfiguro-
wania broni asg i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane 
w broni asg i broni paintballowej, elektryczne urządzenia optyczno-ste-
rujące używane w broni asg i broni paintballowej, Wyświetlacze elek-
troniczne używane w broni asg i broni paintballowej, Półprzewodniki 
używane w broni asg i broni paintballowej, Płytki drukowane używane 
w broni asg i broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych używa-
ne w  broni asg i  broni paintballowej, Układy elektroniczne używane 
w broni asg i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Modele będące 
zabawkami, Pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, 
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń airsoftowa [asg] w postaci 
replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycz-
nym lub sprężynowym [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części 
zamienne do broni asg oraz broni paintballowej, elementy aluminiowe 
wykorzystywane w broni asg oraz broni paintballowej 

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) 043345 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 050676 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości 

(111) 050677 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051098 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 052825 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059316a (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076637 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077638 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077689 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078330 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078331 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078332 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078333 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078474 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078540 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078541 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078689 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078873 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079419 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080828 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081057 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081735 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082068 (180) 2032 07 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082251 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082882 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086606 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088889 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 096433 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 163828 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 163829 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 163848 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 163851 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164026 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164205 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164342 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164504 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 164778 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165053 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165054 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165055 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165333 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165396 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165650 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165744 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165750 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165819 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166125 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166408 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166918 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167424 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167425 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167431 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167924 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168142 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168289 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168492 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168734 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168779 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169040 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169548 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170357 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170645 (180) 2032 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170763 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171569 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171601 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171898 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171899 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171900 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171901 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 171902 (180) 2032 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173017 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173508 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175851 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 178411 (180) 2032 03 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 187989 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 251683 (180) 2031 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 253780 (180) 2031 11 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 254357 (180) 2031 12 20 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 44: usługi medyczne, 
położnictwo, usługi w zakresie gi-
nekologii, usługi w zakresie anali-
tyki medycznej, kliniki medyczne, 
medyczna opieka pielęgniarska, 
opieka zdrowotna, szpitale 

(111) 254520 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255300 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255301 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255370 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255932 (180) 2031 12 27 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: oprogramowanie kom-
puterowe; 41: edukacja, instrukta-
że, organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, konferencji, seminariów, 
wdrożeń, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe 

(111) 255934 (180) 2031 12 27 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 9: oprogramowanie kom-
puterowe; 41: edukacja, instrukta-
że, organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, konferencji, seminariów, 
wdrożeń, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe 

(111) 255970 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256173 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256174 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256175 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256176 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256177 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256198 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256224 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256603 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256608 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256609 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256859 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256944 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257085 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257134 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257167 (180) 2032 03 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257188 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257270 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257274 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257346 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257401 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257402 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257464 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257618 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257648 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257842 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 39: usługi agencji tury-
stycznej zawarte w tej klasie, usługi 
w  zakresie organizowania wycie-
czek i podróży, usługi w zakresie lą-
dowego, powietrznego i  morskie-
go transportu osób i przedmiotów, 
rezerwacja miejsc na  wycieczki 
i  podróże, usługi w  zakresie orga-

nizowania zwiedzania turystycz-
nego, usługi pośredników i  orga-
nizatorów turystyki zawarte w  tej 
klasie, usługi pilotów wycieczek, 
przewodników turystycznych i  in-
nych osób towarzyszących podróż-
nym, usługi w  zakresie informacji 
turystycznej, usługi w  zakresie in-
formacji o  połączeniach różnymi 
środkami transportu, organizowa-
nie imprez turystycznych zawar-
te w  tej klasie, usługi rezerwacji 
i  sprzedaży biletów związanych 
z  transportem, w  szczególności 
biletów lotniczych, wypożyczanie 
środków transportu: lądowych, 
wodnych, morskich i  powietrz-
nych, usługi kurierskie w  zakresie 
listów i  towarów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych 

(111) 257878 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258196 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258200 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258221 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258298 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258472 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258487 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258488 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258580 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258749 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259675 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259762 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259767 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259844 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260275 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260412 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260494 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260614 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260677 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260909 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261156 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262917 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263152 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264434 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264460 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264757 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264851 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266051 (180) 2031 08 03 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 30: aromaty do  żywności, 
cukier kandyzowany, przyprawy, 
przyprawy jednorodne, mieszanki 
przyprawowe, syrop klonowy jako 
przyprawa, galaretki owocowe, 
kisiele, budynie, mleko kokosowe 
jako przyprawa, kawa, herbata, ka-
kao, musztarda, majonezy, napoje 
na  bazie kawy, herbaty, kakao, 
pieczywo, bułki, chleb, wyroby 
cukiernicze, cukierki, ciastka, cia-
sta, batony, czekolady, czekoladki, 
lody, desery lodowe, sorbety lo-
dowe, kasze, kanapki, makarony, 
pizze, preparaty zbożowe, zapie-
kanki, żywnośćna bazie mąki, pół-
produkty żywnościowe na  bazie 
mąki, sosy sałatkowe, paszteciki, 
spaghetti, wyroby zbożowe 
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(111) 268115 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274199 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275622 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275713 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275974 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 277697 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 282041 (180) 2031 09 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 294289 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 302603 (180) 2032 06 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 302604 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 307631 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 313538 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 313539 (180) 2032 09 17 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) 495905 U
(210) 472063 U
(210) 516887 U
(210) 521169 U
(210) 521768 U
(210) 524668 U
(210) 527732 U
(210) 528429 U
(210) 529328 U
(210) 530819 U
(210) 531556 U

(210) 532013 U
(210) 532668 U
(210) 532676 U
(210) 532689 U
(210) 532758 U
(210) 532759 U
(210) 532845 U
(210) 533840 U
(210) 535298 U
(210) 536643 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) 519931 ZT49/2020
(210) 526725 ZT20/2021
(210) 528183 ZT25/2021
(210) 533989 ZT47/2021
(210) 506733 ZT6/2020
(210) 499529 ZT46/2019
(210) 531712 U
(210) 534135 U
(210) 534157 U
(210) 534288 U
(210) 534348 U
(210) 534535 U
(210) 534794 U
(210) 534795 U
(210) 534796 U
(210) 534797 U
(210) 534798 U

(210) 534799 U
(210) 534800 U
(210) 534801 U
(210) 534802 U
(210) 534803 U
(210) 534804 U
(210) 534805 U
(210) 534806 U
(210) 534807 U
(210) 534808 U
(210) 534809 U
(210) 534810 U
(210) 534811 U
(210) 534937 U
(210) 534946 U
(210) 538409 U
(210) 538411 U

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 106833 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 137338 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 169605 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości  
(111) 173808 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 174691 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 174711 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 183248 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 183511 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 200079 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 200080 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 205890 (141) 2021 12 20 Prawo wygasło w całości 
(111) 269971 (141) 2019 06 12 Prawo wygasło w całości 
(111) 269249 (141) 2019 05 15 Prawo wygasło w całości 

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) 047074 a  Wykreślono: noxell Corporation, hunt Valley, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Wella Operations Us, llC, 
Calabasas, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 060579 a  Wykreślono: „Unitra” Towarzystwo handlo-
wo-Przemysłowe spółka akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: UnI-
TRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 387284233 

(111) 061627 a  Wykreślono: BayeR InTelleCTUal PROPeRTy 
gMBh, MOnheIM aM RheIn, niemcy; Wpisano: BayeR anIMal he-
alTh gmbh, leverkusen, niemcy 

(111) 072954 a  Wykreślono: OPTIMUM-lasOTa I s-Ka sPÓł-
Ka JaWna, Warszawa, Polska 006469011; Wpisano: OPTIMUM - Ty-
MIŃsKI sPÓłKa JaWna, Ożarów Mazowiecki, Polska 006469011 

(111) 074187 a  Wykreślono: ChaRTIs TeChnOlOgy anD 
OPeRaTIOns ManageMenT CORPORaTIOn, nOWy JORK, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: american International group, 
Inc , nowy Jork, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 076166 a  Wykreślono: ChaRTIs TeChnOlOgy anD 
OPeRaTIOns ManageMenT CORPORaTIOn, nOWy JORK, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: american International group, 
Inc , nowy Jork, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 077295 a  Wykreślono: BRaCCO sUIsse s a , MannO, 
szwajcaria; Wpisano: BRaCCO sUIsse s a , Cadempino, szwajcaria 
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(111) 079319 a  Wykreślono: BRaCCO sUIsse s a , MannO, 
szwajcaria; Wpisano: BRaCCO sUIsse s a , Cadempino, szwajcaria 

(111) 086315 a  Wykreślono: BayeR InTelleCTUal PROPeRTy 
gMBh, MOnheIM aM RheIn, niemcy; Wpisano: BayeR anIMal he-
alTh gmbh, leverkusen, niemcy 

(111) 098663 a  Wykreślono: noxell Corporation, hunt Valley, 
stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Wella Operations Us, llC, 
Calabasas, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 103504 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne 
„MODesTa” Modesta Rzepecka-Kozłowska, Ozorków, Polska; Wpi-
sano: DOM MODy MODesTa PIOTR KOZaKIeWICZ, łódź, Polska 
388982011 

(111) 105872 a  Wykreślono: BOgMaR BRyCZeK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 
386408621; Wpisano: BOgMaR BB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bielsko-Biała, Polska 

(111) 125456 a  Wykreślono: CaPsTOne TURBIne CORPORa-
TIOn, ChaTsWORTh, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Cap-
stone green energy Corporation, Van nuys, stany Zjednoczone 
ameryki 

(111) 128663 a  Wykreślono: CaPsTOne TURBIne CORPORa-
TIOn, TaRZana, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Capstone 
green energy Corporation, Van nuys, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 130098 a  Wykreślono: CaPsTOne TURBIne CORPORa-
TIOn, TaRZana, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Capstone 
green energy Corporation, Van nuys, stany Zjednoczone ameryki 

(111) 132635 a  Wykreślono: BayeR InTelleCTUal PROPeRTy 
gMBh, MOnheIM aM RheIn, niemcy; Wpisano: BayeR anIMal he-
alTh gmbh, leverkusen, niemcy 

(111) 162375 a  Wykreślono: Zakład stolarki Budowlanej sO-
BaŃsKI Zenon sobański-Maciej sobański s J , gołuchów Czechel, 
Polska 250900595; Wpisano: ZaKłaD sTOlaRKI BUDOWlaneJ 
„sOBaŃsKI” sPÓłKa JaWna MaRCIn sOBaŃsKI, Czechel, Polska 
250900595 

(111) 163704 a  Wykreślono: Rozlewnia Wód Mineralnych 
„sOPel” s c  Jerzy adamus, Józef lalik, Złockie, Polska 490712755; 
Wpisano: ROZleWnIa WÓD MIneRalnyCh „sOPel” sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Złockie, Polska 
492726431 

(111) 182818 a  Wykreślono: F e  KnIghT, InC , FRanKlIn, sta-
ny Zjednoczone ameryki; Wpisano: gOODWIn PlC, hanley, Wielka 
Brytania 

(111) 182819 a  Wykreślono: F e  KnIghT, InC , FRanKlIn, sta-
ny Zjednoczone ameryki; Wpisano: gOODWIn PlC, hanley, Wielka 
Brytania 

(111) 195152 a  Wykreślono: stanisław Błaszczyk, Warszawa, 
Polska 012738305; Wpisano: PRaDa agenCJa PUBlIC RelaTIOns 
ada Krzewicka, gostynin, Polska 610262305 

(111) 200718 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 200718 e  Wpisano: „na  podstawie Regulaminu z  dnia 
29 maja 2014 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne ”

(111) 202269 a  Wykreślono: alDI eInKaUF gMBh & CO  Ohg, 
essen, niemcy; Wpisano: alDI einkauf se & Co  ohg, essen, niemcy 

(111) 212634 a  Wykreślono: hORTeX sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POlsKI OgRÓD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 

(111) 213138 a  Wykreślono: „FIRsT DaTa POlsKa” spółka 
akcyjna, Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FIseRV POlsKa 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 012873434 

(111) 217940 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 217940 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 219027 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 219027 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 223473 D  Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13775/16/198) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506218 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223473 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących InB Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 223477 D  Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13769/16/481) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506151 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223477 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 223483 D  Wykreślono: „W  dniu 22 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13736/16/315) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505942 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223483 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 223678 D  Wykreślono: „W  dniu 22 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13718/16/475) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505859 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223678 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 225276 a  Wykreślono: OlIMP laBORaTORIes sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nagawczyna 109c, 
Polska; Wpisano: OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 225277 a  Wykreślono: OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nagawczyna, Polska; 
Wpisano: OlIMP laBORaTORIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 226660 a  Wykreślono: Instytut Metalurgii Żelaza im  
stanisława staszica, gliwice, Polska 000026867; Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ - InsTyTUT MeTalURgII ŻelaZa IM  sTa-
nIsłaWa sTasZICa, gliwice, Polska 000026867 
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(111) 229846 a  Wykreślono: hORTeX sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POlsKI OgRÓD sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158  

(111) 233056 a  Wykreślono: sUn geneRaTIOn lIMITeD, 
lOnDOn, Wielka Brytania; Wpisano: sUn geneRaTIOn lIMITeD, 
saffron Walden, Wielka Brytania 

(111) 234294 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 234294 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 237584 a  Wykreślono: eVelIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, lesznowola, Polska 142738307 

(111) 238115 D  Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13815/16/373) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506306 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-238115 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 242190 a  Wykreślono: BayeR InTelleCTUal PROPeRTy 
gMBh, MOnheIM aM RheIn, niemcy; Wpisano: BayeR anIMal he-
alTh gmbh, leverkusen, niemcy 

(111) 244210 a  Wykreślono: BMM sPÓłKa sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691533907; 
Wpisano: BMM sPÓłKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, głogów Małopolski, Polska 691533907 

(111) 246361 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 246361 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 246362 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 246362 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 246363 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 246363 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 252398 a  Wykreślono: InsTyTUT MeTalURgII ŻelaZa 
IM  sT  sTasZICa, gliwice, Polska 000026867; Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ - InsTyTUT MeTalURgII ŻelaZa IM  sTa-
nIsłaWa sTasZICa, gliwice, Polska 000026867 

(111) 252622 a  Wykreślono: PROMaRK sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015560865; Wpi-
sano: PROMaRK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 015560865 

(111) 252623 a  Wykreślono: PROMaRK sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015560865; Wpi-
sano: PROMaRK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 015560865 

(111) 253026 D  Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13835/16/015) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506162 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253026 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa szkolne i Pe-
dagogiczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 253367 a  Wykreślono: „MeDsynC sKOTnICKI, We-
KsleR” sPÓłKa JaWna, Oława, Polska 020969398; Wpisano: 
„MeDsynC sKOTnICKa, sKOTnICKI” sPÓłKa JaWna, Oława, Pol-
ska 020969398 

(111) 257004 a  Wykreślono: sFeRIs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015246420; Wpisa-
no: aCTIOn sPÓłKa aKCyJna, Zamienie, Polska 011909816 

(111) 257005 a  Wykreślono: sFeRIs sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015246420; Wpisa-
no: aCTIOn sPÓłKa aKCyJna, Zamienie, Polska 011909816 

(111) 257148 a  Wykreślono: RaDBeT KReChnIaK sPÓłKa 
JaWna, Radgoszcz, Polska 357010884; Wpisano: RaDBeT sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Radgoszcz, Polska 357010884 

(111) 257188 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 257188 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 257666 a  Wykreślono: sKyDReaM sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, Polska 
242876957; Wpisano: aVTeCh Krzysztof Będkowski, Czechowice-
-Dziedzice, Polska 369171490 

(111) 257842 a  Wykreślono: PłOsZCZyCa Jan BIURO PO-
DRÓŻy TyTan TRaVel, Dębica, Polska 180623773; Wpisano: TyTan 
TRaVel Jan Płoszczyca, Rzeszów, Polska 180623773 

(111) 258294 a  Wykreślono: sTeFaŃCZyK agnIesZKa P U  
InWesT, Częstochowa, Polska 150945201; Wpisano: POlORTO TO-
MasZ sTeFaŃCZyK, Częstochowa, Polska 150669698 

(111) 258295 a  Wykreślono: sTeFaŃCZyK agnIesZKa P U  
InWesT, Częstochowa, Polska 150945201; Wpisano: POlORTO TO-
MasZ sTeFaŃCZyK, Częstochowa, Polska 150669698 

(111) 262512 a  Wykreślono: ReVITa BIO sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146302877; 
Wpisano: RODgan sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Częstochowa, Polska 367807534 

(111) 278436 a  Wykreślono: InPOsT PaCZKOMaTy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122552587; InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 122726260; 
Wpisano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085 

(111) 278436 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 278437 a  Wykreślono: InPOsT sPÓłKa aKCyJna, Kra-
ków, Polska 122726260; InPOsT PaCZKOMaTy sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; Wpi-
sano: InPOsT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków, Polska 360781085 
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(111) 278437 e  Wykreślono: „na  podstawie Regulaminu 
z dnia 08 maja 2015r  ustanowiono wspólne prawo ochronne” 

(111) 278831 a  Wykreślono: PROgRess XXI sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ gRUDZIĄDZ sPÓłKa KOMan-
DyTOWO aKCyJna, legnica, Polska 022016343; Wpisano: Ms 
TRaDeMaRKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała, Polska 361584330 

(111) 279902 a  Wykreślono: PROgRess XXI sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ gRUDZIĄDZ sPÓłKa KOMan-
DyTOWO aKCyJna, legnica, Polska 022016343; Wpisano: Ms 
TRaDeMaRKs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała, Polska 361584330 

(111) 282986 a  Wykreślono: MUsIORsKI sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 243686176; 
Wpisano: MUsIORsKI sPÓłKa JaWna, Częstochowa, Polska 
360895096 

(111) 284106 a  Wykreślono: yanMaR CO , lTD , Osaka, Ja-
ponia; Wpisano: yanMaR POWeR TeChnOlOgy CO , lTD , Osaka, 
Japonia 

(111) 284106 a  Wykreślono: yanMaR POWeR TeChnOlOgy 
CO , lTD , Osaka, Japonia; Wpisano: yanMaR hOlDIngs CO , lTD , 
Osaka, Japonia 

(111) 284620 a  Wykreślono: MaKIne sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań, Polska 302764577; Wpisano: 
Ines lUDWIg ZeMByTsKIy, Poznań, Polska 367669629 

(111) 287087 a  Wykreślono: yanMaR CO , lTD , Osaka, Ja-
ponia; Wpisano: yanMaR POWeR TeChnOlOgy CO , lTD , Osaka, 
Japonia 

(111) 287087 a  Wykreślono: yanMaR POWeR TeChnOlOgy 
CO , lTD , Osaka, Japonia; Wpisano: yanMaR hOlDIngs CO , lTD , 
Osaka, Japonia 

(111) 287850 a  Wykreślono: yanMaR CO , lTD , Osaka, Ja-
ponia; Wpisano: yanMaR POWeR TeChnOlOgy CO , lTD , Osaka, 
Japonia 

(111) 287972 a  Wykreślono: enTROs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 361351300; Wpisano: 
enTROs sPÓłKa aKCyJna, Rzeszów, Polska 369161964 

(111) 291055 a  Wykreślono: enTROs sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 361351300; Wpisano: 
enTROs sPÓłKa aKCyJna, Rzeszów, Polska 369161964 

(111) 292991 a  Wykreślono: WaW InWesTyCJe sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 142483818; Wpisano: WIKTORIa DOM sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDy-
TOWa, Warszawa, Polska 363266998 

(111) 294839 a  Wykreślono: elŻBIeTa sORal, FIRMa han-
DlOWO UsłUgOWa elanD, Toruń, Polska 870510339; Wpisano: 
PRZysTaneK TORUŃ e a P  sORal sPÓłKa JaWna, Toruń, Polska 
369039430 

(111) 305293 a  Wykreślono: Talpa Content B V , Rl laren, 
holandia; Wpisano: ITV sTUDIOs neTheRlanDs COnTenT B V , hi-
lversum, holandia 

(111) 308225 a  Wykreślono: Talpa Content B V , Rl laren, 
holandia; Wpisano: ITV sTUDIOs neTheRlanDs COnTenT B V , hi-
lversum, holandia 

(111) 315572 a  Wykreślono: anTal sPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 932789687; Wpi-
sano: anTal sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 385420420 

(111) 317742 a  Wykreślono: yanMaR CO , lTD , Osaka, Ja-
ponia; Wpisano: yanMaR POWeR TeChnOlOgy CO , lTD , Osaka, 
Japonia 

(111) 317742 a  Wykreślono: yanMaR POWeR TeChnOlOgy 
CO , lTD , Osaka, Japonia; Wpisano: yanMaR hOlDIng CO , lTD , 
Osaka, Japonia 

(111) 319449 a  Wykreślono: KaBaKO MIlK sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole lubelskie, Polska 
369795640; Wpisano: KaBaKO gRUPPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole lubelskie, Polska 388296681 

(111) 320585 a  Wykreślono: aDMInIsTRaDORa De MaRCas 
RD, s  De R l  De C V , ZUg, szwajcaria; Wpisano: seRCOTel, s a  De 
C V , Meksyk, Meksyk 

(111) 321086 a  Wykreślono: aDMInIsTRaDORa De MaRCas 
RD, s  De R l  De C V , ZUg, szwajcaria; Wpisano: seRCOTel, s a  De 
C V , Meksyk, Meksyk 

(111) 321800 a  Wykreślono: gZella OsIe sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski, Polska 710023709 

(111) 323136 a  Wykreślono: nIeRUChOMOŚCI hOlDIng 
PlUs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
JaWna, Poznań, Polska 630325272; InTeRnITy sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 015447488; Wpisano: InTeRnITy sPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 015447488; gRUPa MO sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Po-
znań, Polska 630325272 

(111) 325754 a  Wykreślono: KaBaKO MIlK sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole lubelskie, Polska 
369795640; Wpisano: KaBaKO gRUPPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole lubelskie, Polska 388296681 

(111) 326255 a  Wykreślono: Talpa Content B V , laren, holan-
dia; Wpisano: ITV sTUDIOs neTheRlanDs COnTenT B V , hilver-
sum, holandia 

(111) 326628 a  Wykreślono: eMeRalDs anD CROCODIles 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 382795740; Wpisano: KaTaRZy-
na sOKOłOWsKa, Warszawa, Polska 

(111) 326635 a  Wykreślono: eMeRalDs anD CROCODIles 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 382795740; Wpisano: KaTaRZy-
na sOKOłOWsKa, Warszawa, Polska 

(111) 329439 a  Wykreślono: „sUBsIDIaRy enTeRPRIse KRyM-
sKyI VynnyI DIM”, autonomiczna Republika Krymu Teodozja, 
Ukraina; Wpisano: llC „UDC-InVesT”, Kijów, Ukraina 

(111) 334674 a  Wykreślono: DanIel sOBIesZeK, DaWU De-
sIgn, niałek Wielki, Polska 384032703; Wpisano: e-MOTOMeDIa 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Koziegłowy, 
Polska 302473868 

(111) 339701 D  Wpisano: „na mocy umowy licencyjnej z dnia 
28 września 2020 r , udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używa-
nie znaku towarowego przez aIRsaVe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, nekla, Polska 
na czas nieokreślony ”

(111) 341732 a  Wykreślono: aVanT ManageMenT & Re-
CORDs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 367703711; Wpisano: aVanT 
ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 367703711 

(111) 341733 a  Wykreślono: aVanT ManageMenT & Re-
CORDs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 367703711; Wpisano: aVanT 
ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 367703711 

(111) 342000 a  Wykreślono: JOWITa MaCKIeWICZ, Żółwin, 
Polska; Wpisano: JOWITa łUnIeWsKa, Żółwin, Polska 



nr 18/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 61

(111) 344047 a  Wykreślono: WITOlD FIlIPOWICZ, PhaRMa-
Cy laBORaTORIes PlUs, Warszawa, Polska 014759659; Wpisano: 
ROBeRT FIlIPOWICZ, Warszawa, Polska 

(111) 345617 a  Wykreślono: eXeCUTIVe sOlUTIOns sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sopot, Polska 
366490012; Wpisano: eXeCUTIVe sOlUTIOns gROUP sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 
384592017 

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) 1479516 (540) P
(531) CFe: 05 13 01, 25 07 01, 27 05 21 (511) 18, 25
(732) POllInI s P a ,  
strada erbosa Uno, 92, I-47043 gaTTeO (Forli’-Cesena) (IT)
(151) 2019 01 09 (441) 2019 08 12 (581) 2019 07 25

(111) 1562135 (540) hD DRIVeRshall
(531) CFe: 24 01 15, 27 05 10 (511) 7, 9, 12, 14, 35
(732) KM Wheels gmbh, Zitadellenweg 34, 13599 Berlin (De)
(151) 2020 04 24 (441) 2020 12 14 (581) 2020 11 26

(111) 1606416 (540) lOOsen UP (511) 3
(732) henkel Corporation,  
One henkel Way, legal Department-Trademarks Rocky hill,  
CT 06067 (Us)
(151) 2021 06 07 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1606428 (540) BOnIsOlUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1606429 (540) BalMIsOlUTe (511) 3, 5
(732) egis gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, h-1106 Budapest (hU)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1606576 (540) BOUnCe BaCK WhIPPeD CURl CReaM
(531) CFe: 27 05 01 (511) 3
(732) henkel Corporation,  
One henkel Way, legal Department-Trademarks Rocky hill, 
CT 06067 (Us)
(151) 2021 06 08 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1606590 (540) galDeRMa
(531) CFe: 27 05 01 (511) 3, 5, 10, 41, 44
(732) galderma holding sa,  
avenue d’Ouchy 4, Ch-1006 lausanne (Ch)
(151) 2021 04 21 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607252 (540) shUhUa
(531) CFe: 26 11 06, 27 05 01, 28 03 00 (511) 28
(732) shUhUa sPORTs CO , lTD ,  
shichun Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City,  
362200 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607258 (540) revacl (511) 3
(732) ReVaCl (shanghai) Cosmetics Co , ltd ,  
Room 1003-7, no  912, gonghe new Road,  
Jing’an District 200040 shanghai (Cn)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607327 (531) CFe: 28 03 00 (511) 24
(732) anhUI WanFang WeaVIng anD DyeIng CO , lTD , 
economic Development Zone, shizi Town, langxi County, 
Xuancheng City, 242000 anhui Province (Cn)
(151) 2021 05 13 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607423 (540) InBeT (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42
(732) InBeT gROUP lTD,  
sveti Kyprian str , Bl  292, j k  Mladost 2, Bg-1799 sofia (Bg)
(151) 2021 01 22 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1509124 (540) Credit24 (511) 36
(732) Brands Up OÜ,  
lasnamäe linnaosa, lõõtsa tn 6, Tallinn, harju maakond,  
ee-11415 (ee)
(151) 2019 11 22 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1536673 (540) sKIn CheMIsTRy (511) 3, 5
(732) neauvia north america, Inc ,  
8480 honeycutt Road Raleigh nC 27615 (Us)
(151) 2019 12 11 (441) 2020 07 06 (581) 2020 06 18

(111) 1558044 (540) eliteBoard
(531) CFe: 27 05 01, 29 01 12 (511) 9
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu  
«elITBORD RUs», luzhneckaya nab  2/4, building 26, floor 1, office 4, 
RU-119270 Moskva (RU)
(151) 2020 09 17 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29
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