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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 240 601 do nr 240 640)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240622 (41) 2020 11 16 
(51) A21D 6/00 (2006 .01) 
 A21D 8/04 (2006 .01) 
 A21D 13/066 (2017 .01)
(21) 431680 (22) 2019 10 31

(72) LALIK KRZYSZTOF, Kraków (PL); POLAŃSKI BOGUSŁAW, 
Zubrzyca Górna (PL)
(73) POLAŃSKI BOGUSŁAW IGNACY POLAŃSKI FIRMA 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, 
Zubrzyca Górna (PL); PLUTA DANUTA IGNACY POLAŃSKI FIRMA 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, 
Zubrzyca Górna (PL); WARESIAK ANNA IGNACY POLAŃSKI FIRMA 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, 
Zubrzyca Górna (PL)
(54) Sposób produkcji ciasta na pieczywo bezglutenowe

(B1) (11) 240625 (41) 2020 09 07 
(51) A21D 8/00 (2006 .01) 
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 A21D 2/36 (2006 .01) 
 A21D 13/04 (2017 .01)
(21) 429055 (22) 2019 02 27
(72) ŚWIERCZ DIOKLECJAN, Zabrodzie (PL)
(73) DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie (PL)
(54) Sposób otrzymywania płaskiego grillowanego bezglutenowe-
go produktu piekarniczego o dużej zawartości warzyw oraz produkt 
uzyskany sposobem

(B1) (11) 240638 (41) 2021 03 08 
(51) A23L 27/60 (2016 .01) 
 A23L 11/00 (2021 .01) 
 A23L 33/00 (2016 .01)
(21) 430999 (22) 2019 08 30
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); JAROSŁAWSKI LESZEK, 
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-
SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,  
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania przyprawowego sosu grochowego

(B1) (11) 240632 (41) 2019 10 07 
(51) A61K 9/51 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 425141 (22) 2018 04 06
(72) ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, Kraków (PL); SZAFRANIEC JOANNA, 
Kraków (PL); KAMIŃSKI KAMIL, Kraków (PL); JANIK MAŁGORZATA, 
Bębło (PL)
(73) CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(54) Zastosowanie nanokapsuły z ciekłym rdzeniem olejowym w te-
rapii przeciwnowotworowej

(B1) (11) 240628 (41) 2018 08 13 
(51) A61K 36/82 (2006 .01) 
 A61K 9/70 (2006 .01) 
 A61L 15/00 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 420471 (22) 2017 02 08
(72) TRAJDOS ANETA, Łódź (PL)
(73) TRAJDOS ANETA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania i pozyskiwania herbacianej błony celu-
lozowej oraz fermentowanego roztworu alkoholowego z grzyba 
herbacianego do pielęgnacji i leczenia uszkodzeń skóry, w tym błon 
śluzowych

(B1) (11) 240639 (41) 2021 11 22 
(51) A61L 27/12 (2006 .01) 
 A61L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 27/54 (2006 .01) 
 A61L 27/58 (2006 .01)
(21) 437234 (22) 2021 03 08
(72) KLIMEK KATARZYNA, Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA,  
Lublin (PL); TARCZYŃSKA-OSINIAK MARTA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Dwufazowy biomateriał na bazie kurdlanu oraz hydroksyapa-
tytu (HAp) oraz sposób jego otrzymywania i  jego zastosowanie 
do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych

(B1) (11) 240608 (41) 2019 12 02 
(51) B25H 7/02 (2006 .01)
(21) 425670 (22) 2018 05 22
(72) DROZD KRZYSZTOF, Ełk (PL)
(73) DROZD KRZYSZTOF, Ełk (PL)
(54) Urządzenie do wyznaczania kształtu cięcia zwłaszcza płytki 
ceramicznej

(B1) (11) 240620 (41) 2020 06 29 
(51) C02F 11/00 (2006 .01) 
 B02C 18/06 (2006 .01)
(21) 428359 (22) 2018 12 27
(72) KRAWCZYK PIOTR, Głudna (PL); STĘPIEŃ MICHAŁ, 
Częstochowa (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA, Warszawa (PL); 
WOŁOWICZ MARCIN, Konstancin-Jeziorna (PL);  
ŻUBROWSKA-SUDOŁ MONIKA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych

(B1) (11) 240630 (41) 2014 05 12 
(51) C04B 28/22 (2006 .01) 
 C04B 28/26 (2006 .01) 
 C04B 111/20 (2006 .01) 
 C04B 14/04 (2006 .01) 
 C04B 14/06 (2006 .01) 
 C04B 14/22 (2006 .01) 
 C04B 18/08 (2006 .01)
(21) 403878 (22) 2013 05 14
(72) KURPIŃSKA MARZENA, Gdańsk (PL); KURPIŃSKI KONRAD, 
Gdańsk (PL)
(73) KURPIŃSKI KONRAD SYSCONTEC, Gdańsk (PL)
(54) Dodatek do betonu z funkcją naprawczą

(B1) (11) 240633 (41) 2020 10 19 
(51) C05G 3/80 (2020 .01) 
 A01N 65/03 (2009 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01)
(21) 429631 (22) 2019 04 12
(72) ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK MAGDALENA, Częstochowa (PL)
(73) ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK MAGDALENA, Częstochowa (PL)
(54) Bionawóz stymulujący wzrost roślin uprawnych i ogrodowych 
oraz sposób otrzymywania tego bionawozu

(B1) (11) 240636 (41) 2020 12 14 
(51) C07D 213/82 (2006 .01) 
 A61K 31/455 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01)
(21) 430111 (22) 2019 05 31
(72) FEDER-KUBIS JOANNA, Wrocław (PL); WITEK-KROWIAK ANNA, 
Wrocław (PL); KRASOWSKA ANNA, Wrocław (PL); SZMIGIEL IDA, 
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET 
WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Pochodne witaminy PP w postaci bicyklicznych czwartorzę-
dowych chlorków pirydyniowych, sposób ich wytwarzania oraz 
ich zastosowanie

(B1) (11) 240637 (41) 2021 01 25 
(51) C07D 417/04 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 430631 (22) 2019 07 17
(72) BOGDANOWICZ KRZYSZTOF ARTUR, Wrocław (PL); DYLONG 
AGNIESZKA, Wrocław (PL); DYSZ KAROLINA, Częstochowa (PL); 
IWAN AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM . 
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma [4-(Di-p-tolilo-amino)-benzylideno]-(5-pi-
rydyn-4-ylo-[1,3,4]tiadiazol-2-ilo)-amina i sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 240627 (41) 2020 11 02 
(51) C10L 1/02 (2006 .01)
(21) 429752 (22) 2019 04 25
(72) KOPACZEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); OSOWSKA EMILIA 
MATYLDA, Warszawa (PL)
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(73) KOPACZEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); OSOWSKA EMILIA 
MATYLDA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja paliwowa na bazie gliceryny technicznej oraz spo-
sób jej wytwarzania

(B1) (11) 240606 (41) 2020 06 15 
(51) E03B 3/02 (2006 .01) 
 E03B 3/00 (2006 .01) 
 E03B 3/03 (2006 .01) 
 E03B 1/04 (2006 .01) 
 E03B 11/02 (2006 .01) 
 E03B 11/10 (2006 .01)
(21) 428158 (22) 2018 12 13
(72) PEŁKA GRZEGORZ, Kraków (PL); LUBOŃ WOJCIECH,  
Kraków (PL); RUTCZYŃSKA KINGA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do magazynowania i dostarczania wody deszczowej

(B1) (11) 240631 (41) 2017 08 28 
(51) E03F 5/04 (2006 .01) 
 E04D 13/08 (2006 .01) 
 E03C 1/28 (2006 .01)
(21) 420255 (22) 2017 01 19
(30) A50024/2016  2016 01 20 AT
(72) SCHÜTZ CHRISTOPH, Schwechat (AT)
(73) HL Hutterer & Lechner GmbH, Himberg bei Wien (AT)
(54) Wpust rynnowy

(B1) (11) 240609 (41) 2020 07 13 
(51) E04F 11/032 (2006 .01) 
 E04F 11/035 (2006 .01) 
 E04F 11/104 (2006 .01)
(21) 428409 (22) 2018 12 29
(72) ABRAM PIOTR, Zagórzany (PL); MUZYKA MIŁOSZ, Gorlice (PL); 
GARWOŁ PIOTR, Podrzecze (PL); BIEL JAN, Jazowsko (PL)
(73) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gorlice (PL)
(54) Sposób montażu stopnia schodów spiralnych do słupa central-
nego schodów

(B1) (11) 240601 (41) 2017 11 20 
(51) E04F 15/12 (2006 .01) 
 B32B 27/14 (2006 .01) 
 B32B 33/00 (2006 .01)
(21) 418841 (22) 2016 09 23
(72) SKORUPSKI JAN, Lipowo (PL)
(73) SKORUPSKI JAN, Lipowo (PL)
(54) Sposób wykonywania posadzek z żywic syntetycznych, zwłasz-
cza epoksydowych

(B1) (11) 240629 (41) 2019 02 25 
(51) E04F 21/16 (2006 .01) 
 E04F 21/06 (2006 .01) 
 E04G 21/16 (2006 .01)
(21) 422631 (22) 2017 08 24
(72) BRZEZIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) BRZEZIŃSKI MARIUSZ PAC-POL, Warszawa (PL)
(54) Paca tynkarska dwukomponentowa

(B1) (11) 240604 (41) 2020 04 06 
(51) E21B 43/28 (2006 .01) 
 E21C 25/60 (2006 .01) 
 E21C 45/04 (2006 .01)
(21) 427305 (22) 2018 10 01
(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR, Kraków (PL); CHROMIK 
MARIUSZ, Tylicz (PL)

(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otworowego ługowania kawern, zwłaszcza w złożu soli 
kamiennej

(B1) (11) 240616 (41) 2020 06 29 
(51) E21F 7/00 (2006 .01) 
 E21F 5/00 (2006 .01)
(21) 428362 (22) 2018 12 27
(72) DRENDA JAN, Siemianowice (PL); KANIA JAN,  
Czerwionka (PL); MARKOWICZ JÓZEF, Gliwice (PL); BURY ŁUKASZ, 
Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zespół przyłączeniowy zawałowego wysięgnika odmetanowa-
nia lub inertyzacji zrobów

(B1) (11) 240617 (41) 2020 06 29 
(51) E21F 7/00 (2006 .01) 
 E21D 19/00 (2006 .01) 
 E21D 23/00 (2006 .01)
(21) 428374 (22) 2018 12 27
(72) DRENDA JAN, Siemianowice (PL); KANIA JAN,  
Czerwionka (PL); MARKOWICZ JÓZEF, Gliwice (PL); BURY ŁUKASZ, 
Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ przesuwu zawałowego wysięgnika odmetanowania lub 
inertyzacji zrobów

(B1) (11) 240615 (41) 2021 08 30 
(51) F01K 25/10 (2006 .01) 
 F01K 3/12 (2006 .01) 
 F01K 7/32 (2006 .01)
(21) 433012 (22) 2020 02 24
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL); DYKAS SŁAWOMIR, 
Pyskowice (PL); SKOREK-OSIKOWSKA ANNA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System oraz sposób magazynowania energii w ciekłym dwu-
tlenku węgla

(B1) (11) 240602 (41) 2019 08 26 
(51) F15B 15/08 (2006 .01) 
 F15B 15/14 (2006 .01) 
 F15B 15/20 (2006 .01)
(21) 424565 (22) 2018 02 12
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Siłownik pneumatyczny

(B1) (11) 240618 (41) 2019 10 07 
(51) F15B 15/28 (2006 .01) 
 G01B 7/14 (2006 .01) 
 G01B 5/14 (2006 .01) 
 G01D 5/20 (2006 .01)
(21) 425099 (22) 2018 03 30
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru wysunięcia tłoczyska siłownika hydrau-
licznego

(B1) (11) 240619 (41) 2019 10 07 
(51) F15B 15/28 (2006 .01) 
 G01B 7/14 (2006 .01) 
 G01B 5/14 (2006 .01) 
 G01D 5/20 (2006 .01)
(21) 425100 (22) 2018 03 30
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ,  
Gdańsk (PL); GRYMAJŁO PIOTR, Gdańsk (PL)
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(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru wysunięcia tłoczyska siłownika hydrau-
licznego

(B1) (11) 240613 (41) 2021 07 05 
(51) F16C 32/04 (2006 .01) 
 F16C 33/82 (2006 .01) 
 F16C 33/66 (2006 .01)
(21) 432452 (22) 2019 12 30
(72) HORAK WOJCIECH, Biadoliny Radłowskie (PL); SZCZĘCH 
MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM .STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Łożysko oporowe wzdłużne smarowane cieczą magnetyczną

(B1) (11) 240612 (41) 2020 12 14 
(51) F16D 21/00 (2006 .01) 
 F16D 21/06 (2006 .01) 
 F16D 23/06 (2006 .01)
(21) 430077 (22) 2019 05 30
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Urządzenie do łączenia i rozłączania wałów w celu przekazy-
wania momentu obrotowego wykorzystujące mechanizm sprzę-
gła odśrodkowego i sposób łączenia i  rozłączania wałów w celu 
przekazywania momentu obrotowego wykorzystujący mechanizm 
sprzęgła odśrodkowego

(B1) (11) 240626 (41) 2021 05 17 
(51) F16H 9/00 (2006 .01) 
 F16H 7/02 (2006 .01)
(21) 431834 (22) 2019 11 16
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(54) Przekładnia łańcuchowa albo pasowa

(B1) (11) 240614 (41) 2021 04 19 
(51) F24C 5/18 (2006 .01) 
 F23K 5/02 (2006 .01)
(21) 431517 (22) 2019 10 18
(72) ZUBIK PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów (PL)
(54) Biokominek oraz sposób tankowania paliwa w biokominku 
i wygaszania paleniska biokominka

(B1) (11) 240623 (41) 2020 10 05 
(51) F24F 13/20 (2006 .01) 
 E04B 1/80 (2006 .01) 
 E04C 2/292 (2006 .01)
(21) 429141 (22) 2019 04 04
(72) PRYMON MAREK, Kraków (PL)
(73) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(54) Czołowo-liniowe złącze wtykowe dwóch elementów konstruk-
cyjnych

(B1) (11) 240605 (41) 2018 07 02 
(51) G01G 19/03 (2006 .01)
(21) 419922 (22) 2016 12 21
(72) BURNOS PIOTR, Kraków (PL); GAJDA JANUSZ, Kraków (PL); 
SROKA RYSZARD, Sędziszów Małopolski (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ czujnikowy do instalowania w nawierzchni drogi do po-
miaru nacisków osi pojazdów samochodowych w ruchu

(B1) (11) 240635 (41) 2019 07 01 
(51) G01N 1/04 (2006 .01) 
 E21B 25/08 (2006 .01)
(21) 424017 (22) 2017 12 22
(72) MŁYNARCZYK ZYGMUNT, Poznań (PL); MARCINIAK ADAM, 
Poznań (PL); MŁYNARCZYK ADAM, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM . ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do poboru próbek osadów subakwatycznych

(B1) (11) 240634 (41) 2021 09 27 
(51) G01N 3/04 (2006 .01) 
 G01N 3/32 (2006 .01)
(21) 433312 (22) 2020 03 23
(72) BUREK RAFAŁ, Rzeszów (PL); NOCOŃ AGNIESZKA, Wola 
Otałęska (PL)
(73) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Przyrząd do badań statycznych oraz zmęczeniowych dla próbek

(B1) (11) 240603 (41) 2020 04 06 
(51) G01N 23/04 (2018 .01) 
 G01N 23/083 (2018 .01) 
 G01N 23/10 (2018 .01) 
 G01N 23/18 (2018 .01)
(21) 427281 (22) 2018 09 30
(72) WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL); RZADKIEWICZ JACEK, 
Warszawa (PL); TERKA MARCIN, Ząbki (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Układ do regulowanego zwiększania przestrzeni obrazowania 
radiacyjnego ładunków przewożonych w pojazdach transportowych

(B1) (11) 240610 (41) 2020 07 13 
(51) G01N 33/2045 (2019 .01)
(21) 428505 (22) 2019 01 07
(72) MURAWSKI LECH, Gdańsk (PL); SZELEZIŃSKI ADAM, 
Kościerzyna (PL); MUC ADAM, Kościerzyna (PL)
(73) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do wykrywania uszkodzeń konstrukcji cienko-
ściennych

(B1) (11) 240607 (41) 2020 06 29 
(51) G01V 1/16 (2006 .01) 
 G01V 1/52 (2006 .01)
(21) 428306 (22) 2018 12 21
(72) CYGAL ADAM, Skrzydlna (PL); MATUŁA RAFAŁ,  
Lanckorona (PL); WANDYCZ PAWEŁ, Hoczew (PL); PASTERNACKI 
ANDRZEJ, Kraków (PL); MAĆKOWSKI TOMASZ, Bochnia (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA GDAŃSKA, 
Gdańsk (PL); INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL); POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE 
I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mobilne stanowisko sejsmometryczne

(B1) (11) 240621 (41) 2021 03 08 
(51) G06Q 10/10 (2012 .01) 
 H04B 5/00 (2006 .01)
(21) 431070 (22) 2019 09 07
(72) LEGENDZIEWICZ JACEK, Kraków (PL)
(73) LEGENDZIEWICZ JACEK, Kraków (PL)
(54) Sposób elektronicznej wymiany danych cyfrowych poprzez 
komunikację bliskiego zasięgu

(B1) (11) 240624 (41) 2021 10 18 
(51) H01L 35/00 (2006 .01) 
 H01L 35/32 (2006 .01) 
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 H01L 35/34 (2006 .01) 
 H01L 27/00 (2006 .01)
(21) 433519 (22) 2020 04 11
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); GULBIŃSKI WOJCIECH, 
Gdańsk (PL); LEWANDOWSKI ARIEL, Banino (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Powłoka termoelektryczna oraz sposób jej nanoszenia zwłasz-
cza na elementy wymiennika ciepła

(B1) (11) 240640 (41) 2021 05 04 
(51) H02K 16/02 (2006 .01) 
 H02K 7/116 (2006 .01) 
 H02K 7/08 (2006 .01)
(21) 434592 (22) 2018 12 20
(30) a 2017 12825  2017 12 22 UA
(86) 2018 12 20  PCT/UA18/00138
(87) 2019 06 27  WO19/125347
(72) MUSHINSKY YEVHENII, Kamieńskie (UA); POROZOV MYKHAILO, 
Kamieńskie (UA); MUSHYNSKYI VITALII, Kamieńskie (UA)
(73) MUSHINSKY YEVHENII, Kamieńskie (UA)
(54) Przeciwbieżny synchroniczny konwerter elektromechaniczny

(B1) (11) 240611 (41) 2019 12 02 
(51) H02S 50/10 (2014 .01)
(21) 429449 (22) 2019 03 29
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); ZYGARLICKA 
MAŁGORZATA, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ symulatora panelu fotowoltaicznego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01N 65/03 (2009 .01) 240633*
A01P 21/00 (2006 .01) 240633*
A21D 6/00 (2006 .01) 240622
A21D 8/04 (2006 .01) 240622*
A21D 13/066 (2017 .01) 240622*
A21D 8/00 (2006 .01) 240625
A21D 2/36 (2006 .01) 240625*
A21D 13/04 (2017 .01) 240625*
A23L 27/60 (2016 .01) 240638
A23L 11/00 (2021 .01) 240638*
A23L 33/00 (2016 .01) 240638*
A61K 9/51 (2006 .01) 240632
A61K 36/82 (2006 .01) 240628
A61K 9/70 (2006 .01) 240628*
A61K 31/455 (2006 .01) 240636*
A61L 15/00 (2006 .01) 240628*
A61L 27/12 (2006 .01) 240639
A61L 27/20 (2006 .01) 240639*
A61L 27/54 (2006 .01) 240639*
A61L 27/58 (2006 .01) 240639*
A61P 35/00 (2006 .01) 240632*
A61P 17/02 (2006 .01) 240628*
A61P 31/04 (2006 .01) 240636*
B02C 18/06 (2006 .01) 240620*
B25H 7/02 (2006 .01) 240608
B32B 27/14 (2006 .01) 240601*

B32B 33/00 (2006 .01) 240601*
C02F 11/00 (2006 .01) 240620
C04B 28/22 (2006 .01) 240630
C04B 28/26 (2006 .01) 240630*
C04B 111/20 (2006 .01) 240630*
C04B 14/04 (2006 .01) 240630*
C04B 14/06 (2006 .01) 240630*
C04B 14/22 (2006 .01) 240630*
C04B 18/08 (2006 .01) 240630*
C05G 3/80 (2020 .01) 240633
C07D 213/82 (2006 .01) 240636
C07D 417/04 (2006 .01) 240637
C10L 1/02 (2006 .01) 240627
E03B 3/02 (2006 .01) 240606
E03B 3/00 (2006 .01) 240606*
E03B 3/03 (2006 .01) 240606*
E03B 1/04 (2006 .01) 240606*
E03B 11/02 (2006 .01) 240606*
E03B 11/10 (2006 .01) 240606*
E03C 1/28 (2006 .01) 240631*
E03F 5/04 (2006 .01) 240631
E04B 1/80 (2006 .01) 240623*
E04C 2/292 (2006 .01) 240623*
E04D 13/08 (2006 .01) 240631*
E04F 11/032 (2006 .01) 240609
E04F 11/035 (2006 .01) 240609*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240601 E04F 15/12 (2006 .01)
240602 F15B 15/08 (2006 .01)
240603 G01N 23/04 (2018 .01)
240604 E21B 43/28 (2006 .01)
240605 G01G 19/03 (2006 .01)
240606 E03B 3/02 (2006 .01)
240607 G01V 1/16 (2006 .01)
240608 B25H 7/02 (2006 .01)
240609 E04F 11/032 (2006 .01)
240610 G01N 33/2045 (2019 .01)
240611 H02S 50/10 (2014 .01)
240612 F16D 21/00 (2006 .01)
240613 F16C 32/04 (2006 .01)
240614 F24C 5/18 (2006 .01)
240615 F01K 25/10 (2006 .01)
240616 E21F 7/00 (2006 .01)
240617 E21F 7/00 (2006 .01)
240618 F15B 15/28 (2006 .01)
240619 F15B 15/28 (2006 .01)
240620 C02F 11/00 (2006 .01)

240621 G06Q 10/10 (2012 .01)
240622 A21D 6/00 (2006 .01)
240623 F24F 13/20 (2006 .01)
240624 H01L 35/00 (2006 .01)
240625 A21D 8/00 (2006 .01)
240626 F16H 9/00 (2006 .01)
240627 C10L 1/02 (2006 .01)
240628 A61K 36/82 (2006 .01)
240629 E04F 21/16 (2006 .01)
240630 C04B 28/22 (2006 .01)
240631 E03F 5/04 (2006 .01)
240632 A61K 9/51 (2006 .01)
240633 C05G 3/80 (2020 .01)
240634 G01N 3/04 (2006 .01)
240635 G01N 1/04 (2006 .01)
240636 C07D 213/82 (2006 .01)
240637 C07D 417/04 (2006 .01)
240638 A23L 27/60 (2016 .01)
240639 A61L 27/12 (2006 .01)
240640 H02K 16/02 (2006 .01)

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 1 2  1 2

E04F 11/104 (2006 .01) 240609*
E04F 15/12 (2006 .01) 240601
E04F 21/16 (2006 .01) 240629
E04F 21/06 (2006 .01) 240629*
E04G 21/16 (2006 .01) 240629*
E21B 43/28 (2006 .01) 240604
E21B 25/08 (2006 .01) 240635*
E21C 25/60 (2006 .01) 240604*
E21C 45/04 (2006 .01) 240604*
E21D 19/00 (2006 .01) 240617*
E21D 23/00 (2006 .01) 240617*
E21F 7/00 (2006 .01) 240616
E21F 5/00 (2006 .01) 240616*
E21F 7/00 (2006 .01) 240617
F01K 25/10 (2006 .01) 240615
F01K 3/12 (2006 .01) 240615*
F01K 7/32 (2006 .01) 240615*
F15B 15/08 (2006 .01) 240602
F15B 15/14 (2006 .01) 240602*
F15B 15/20 (2006 .01) 240602*
F15B 15/28 (2006 .01) 240618
F15B 15/28 (2006 .01) 240619
F16C 32/04 (2006 .01) 240613
F16C 33/82 (2006 .01) 240613*
F16C 33/66 (2006 .01) 240613*
F16D 21/00 (2006 .01) 240612
F16D 21/06 (2006 .01) 240612*
F16D 23/06 (2006 .01) 240612*
F16H 9/00 (2006 .01) 240626
F16H 7/02 (2006 .01) 240626*
F23K 5/02 (2006 .01) 240614*

F24C 5/18 (2006 .01) 240614
F24F 13/20 (2006 .01) 240623
G01B 7/14 (2006 .01) 240618*
G01B 5/14 (2006 .01) 240618*
G01B 7/14 (2006 .01) 240619*
G01B 5/14 (2006 .01) 240619*
G01D 5/20 (2006 .01) 240618*
G01D 5/20 (2006 .01) 240619*
G01G 19/03 (2006 .01) 240605
G01N 1/04 (2006 .01) 240635
G01N 3/04 (2006 .01) 240634
G01N 3/32 (2006 .01) 240634*
G01N 23/04 (2018 .01) 240603
G01N 23/083 (2018 .01) 240603*
G01N 23/10 (2018 .01) 240603*
G01N 23/18 (2018 .01) 240603*
G01N 33/2045 (2019 .01) 240610
G01V 1/16 (2006 .01) 240607
G01V 1/52 (2006 .01) 240607*
G06Q 10/10 (2012 .01) 240621
H01L 51/42 (2006 .01) 240637*
H01L 35/00 (2006 .01) 240624
H01L 35/32 (2006 .01) 240624*
H01L 35/34 (2006 .01) 240624*
H01L 27/00 (2006 .01) 240624*
H02K 16/02 (2006 .01) 240640
H02K 7/116 (2006 .01) 240640*
H02K 7/08 (2006 .01) 240640*
H02S 50/10 (2014 .01) 240611
H04B 5/00 (2006 .01) 240621*

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,  

WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(A) (21) 421896 26/2018

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

UDZIELONE PRAWA

(11) 0080
(21) 0155
(94) 16 .01 .2024 - 20 .07 .2024 (przedłużenie obowiązywania)
(73) Janssen Biotech, Inc, HORSHAM (US)
(93) 20 .01 .2009, EU/1/08/494/001 do 002, Komisja Wspólnot 
Europejskich (EU) 
(95) Ustekinumab
(B1) (68) 205786
(54) Kwas nukleinowy, prokariotyczna lub eukariotyczna komórka 
gospodarza, ssacze przeciwciało anty-IL-12 i kompozycje farmaceu-
tyczne oraz ich zastosowania

(11) 0156
(21) 0147
(94) 01 .09 .2023 - 01 .03 .2024 (przedłużenie obowiązywania)
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N .V ., BEERSE (BE)
(93) 01 .09 .2008, EU/1/08/468/001, Komisja Wspólnot Europejskich (EU) 
(95) Etrawiryna lub jej sól addycyjna
(B1) (68) 204427
(54) Hamująca replikację wirusa HIV pochodna pirymidyny, sposób 
jej wytwarzania i zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna

(11) 0374
(21) 0454
(94) 16 .01 .2029 - 30 .04 .2029
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc ., NOVATO (US)
(93) 30 .04 .2014, EU/1/14/914, Komisja Europejska (EU) 
(95) elosulfaza alfa lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1) (68) 2245145
(54) Wytwarzanie aktywnych wysoce fosforylowanych ludzkich 
enzymów sulfatazy lizosomalnej i ich zastosowania

(11) 0375
(21) 0445
(94) 19 .06 .2026 - 19 .06 .2031
(73) ImClone LLC, NEW YORK (US)
(93) 11 .11 .2016, EU/1/16/1143, Komisja Europejska (EU) 
(95) olaratumab
(B1) (68) 2100614
(54) Przeciwciała przeciwko PDGFR alfa do zastosowania w leczeniu 
guzów nowotworowych

(11) 0376
(21) 0449
(94) 29 .07 .2030 - 15 .11 .2031
(73) Kai Pharmaceuticals, Inc ., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) 15 .11 .2016, EU/1/16/1142, Komisja Europejska (EU) 
(95) etelkalcetyd lub jego sól, zwłaszcza chlorowodorek etelkalce-
tydu
(B1) (68) 2459208
(54) ŚRODKI LECZNICZE ZMNIEJSZAJĄCE POZIOM PARATHORMONU

(11) 0377
(21) 0483
(94) 01 .06 .2027 - 01 .06 .2032
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC ., TARRYTOWN (US)
(93) 27 .06 .2017, EU/1/17/1196, Komisja Europejska (EU) 
(95) sarilumab
(B1) (68) 2041177
(54) Przeciwciała o wysokim powinowactwie przeciw ludzkiemu 
receptorowi IL 6

(11) 0378
(21) 0488
(94) 02 .05 .2023 - 02 .05 .2028
(73) WYETH HOLDINGS LLC, NOWY JORK (US)
(93) 03 .07 .2017, EU/1/17/1200, Komisja Europejska (EU) 
(95) inotuzumab ozogamycyny
(B1) (68) 224150
(54) Kompozycja zawierająca koniugat leku obejmujący pochodne 
kalicheamycyny i przeciwciało, oraz kompozycja farmaceutyczna ją 
zawierająca

(11) 0379
(21) 0487
(94) 08 .12 .2029 - 25 .09 .2032
(73) F .HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASEL (CH)
(93) 25 .09 .2017, EU/1/17/1220, Komisja Europejska (EU) 
(95) atezolizumab
(B1) (68) 2376535
(54) Przeciwciała ANTY-PD-L1 i ich zastosowanie do nasilania dzia-
łania limfocytów T

(11) 0380
(21) 0346
(94) 18 .05 .2025 - 29 .12 .2029
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM AM 
RHEIN (DE)
(93) 29 .12 .2014, EU/2/14/176, Komisja Europejska (EU) 
(95) kombinacja zawierająca zmodyfikowany, żywy, niecytopatycz-
ny wirus wirusowej biegunki bydła typu 1 (BVDV-1)  oraz zmodyfiko-
wany, żywy, niecytopatyczny wirus wirusowej biegunki bydła  typu 
2 (BVDV-2)
(B1) (68) 1751276
(54) Szczepionka zawierająca atenuowane pestiwirusy

(11) 0381
(21) 0458
(94) 15 .12 .2029 - 25 .09 .2030
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc ., TARRYTOWN (US)
(93) 25 .09 .2015, EU/1/15/1031, Komisja Europejska (EU) 
(95) alirokumab
(B1) (68) 2358756
(54) LUDZKIE PRZECIWCIAŁA O WYSOKIM POWINOWACTWIE WOBEC 
PCSK9

(11) 0382
(21) 0460
(94) 04 .02 .2025 - 04 .02 .2030
(73) University of Massachusetts, BOSTON (US) 
(73) E .R . SQUIBB & SONS, L .L .C ., PRINCETON (US)
(93) 20 .01 .2017, EU/1/16/1156, Komisja Europejska (EU) 
(95) bezlotoksumab
(B1) (68) 2270045
(54) Przeciwciała przeciw toksynom Clostridium difficile i ich zasto-
sowania

(11) 0383
(21) 0623
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(94) 22 .02 .2028 - 25 .09 .2032
(73) Gilead Sciences, Inc ., FOSTER CITY (US)
(93) 25 .09 .2017, EU/1/17/1225, Komisja Europejska (EU) 
(95) kobicystat lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub 
solwat, darunawir lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub 
solwat i emtrycytabina lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól 
lub solwat
(B1) (68) 3150586
(54) Modulatory farmakokinetycznych właściwości środków tera-
peutycznych

(11) 0384
(21) 0624
(94) 19 .01 .2026 - 19 .01 .2031
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc ., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) 13 .01 .2020, EU/1/19/1405, Komisja Europejska (EU) 
(95) fostamatinib lub farmaceutycznie dopuszczalna sól fostama-
tinibu, lub hydrat, solwat lub N-tlenek fostamatinibu lub farmaceu-
tycznie dopuszczalnej soli fostamatinibu, zwłaszcza fostamatinib 
disodowy, ewentualnie w postaci hydratu
(B1) (68) 1856135
(54) Proleki związków 2,4-pirymidynodiaminy i ich zastosowanie

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.

(T4) (97) 18 06 2014 2014/25 EP 1967074 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 2059339 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2155299 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2442467 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 2512986 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 2590604 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2595716 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 2617186 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 2650075 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 2686331 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 2717988 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 2800103 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2856141 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 2908978 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2909685 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 2927811 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2941004 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 2945380 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 2945760 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 2981270 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3012395 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3027949 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3032288 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3044817 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3046194 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3055221 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3061812 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3070076 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3137622 B1

(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3192333 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3206487 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3216348 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3217093 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3222279 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3227313 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3230479 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3242009 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3254730 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3256125 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3266824 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3266825 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3268493 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3279998 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3303564 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3309484 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3309889 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3323931 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3323961 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3323962 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3326414 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3327435 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3333188 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3334462 B1
(T3) (97) 04 08 2021 2021/31 EP 3334934 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3336592 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3346270 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3347186 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3354657 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3360998 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3364826 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3379181 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3387152 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3387694 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3388427 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3397392 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3401021 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3402615 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3405307 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3409457 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3417294 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3427148 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3427937 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3435941 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3436599 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3438589 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3446894 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3447052 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3448815 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3454158 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3458169 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3461267 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3466412 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3466977 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3470255 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3472223 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3473495 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3475864 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3481936 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3483638 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3486320 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3492446 B1
(T3) (97) 27 10 2021 2021/43 EP 3504546 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3511201 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3514047 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3527706 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3528996 B1
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(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3532059 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3534852 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3535511 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3537803 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3540285 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3543010 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3555406 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3558497 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3564230 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3565659 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3567937 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3570597 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3574897 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3574901 B1
(T3) (97) 29 09 2021 2021/39 EP 3590845 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3592201 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3593420 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3601864 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3606284 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3614371 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3615261 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3617157 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3619090 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3628439 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3630726 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3631124 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3632204 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3636481 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3646672 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3656620 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3666348 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3671357 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3671934 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3672001 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3672639 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3680356 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3688252 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3690001 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3692240 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3695086 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3695087 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3695102 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3697090 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3698093 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3699247 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3701785 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3702211 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3706959 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3707203 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3710653 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3716419 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3717692 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3720304 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3720406 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3720825 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3721158 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3727414 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3727716 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3728220 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3728664 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3728774 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3731807 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3733039 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3738315 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3738452 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3748369 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3749735 B1

(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3750619 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3758878 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3759096 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3762348 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3771073 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3774573 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3775560 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3792590 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3796888 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3808254 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3824718 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3824769 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3828467 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3840024 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3867012 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3872256 B1

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego pa-
tentu europejskiego, zakres unieważnienia oraz informację o organie 
dokonującym unieważnienia, jeśli nie był nim Urząd Patentowy RP, lub 
przyczynie unieważnienia.

 (T3) (11) 1623078 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1633766 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1635752 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1641822 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1658073 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1658376 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1663183 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1665495 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1671284 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1698630 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1708690 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1714229 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1714960 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1719070 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1725628 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1726664 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1735517 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1737304 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1741088 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1747100 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1761381  Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy
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(T3) (11) 1781703 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1786270 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1790427 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1790428 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1790937 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1793824 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1797038 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1800521 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1811868 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1814677 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1819789 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1839297 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1842513 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1856038 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1861544 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1861839 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1868645 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1874878 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1877017 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1896073 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1898724 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1901690 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1911352 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1920180 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1945729 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1957539 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1961426 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1974014 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1980426 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1985681 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1986501 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1988877 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1993786 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1994055 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 1996164 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2004646 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2016198 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2020067 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2022724 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2024548 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2036528 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2046289 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2046745 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2047880 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2054241 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2057235 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2058155 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2061561 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2083261 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2086341 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2087089 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2100520 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2100949 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2100950 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2110020 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2114673 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2121339 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2124631 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2136652 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2142001 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2145508 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2729341 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2744653 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2750699 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2757027 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2763398 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy
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(T3) (11) 2768479 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2771417 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2771468 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2778305 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2784388 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2792656 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2794730 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2798911 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2800567 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2801355 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2801559 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2802305 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2803366 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2808340 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2817571 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2822720 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2822777 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2822921 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2827462 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2842431 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2845495 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2853219 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2862894 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2865569 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2872368 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2872595 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2878215 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2878886 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2895334 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2920262 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2921557 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2927581 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2928951 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2931898 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2942051 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2943081 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2947396 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2952113 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2954892 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2957359 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2961399 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2970548 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2981832 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 2994125 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3007886 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3015314 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3019025 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3027569 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3028981 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3042659 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3045175 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3045176 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3045471 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3054550 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3055546 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3088274 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3099510 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3118230 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3178798 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3186281 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3214091 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3219328 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3250185 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3275892 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3286013 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T3) (11) 3461895 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy
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(T3) (11) 3511396 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T4) (11) 2954791 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

(T4) (11) 2968302 Patent unieważniono w całości przez Europejski 
Urząd Patentowy

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) 1659885 A . Wykreślono: Oragenics, Inc ., Alachua, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: ProBiora Health, LLC, Dallas, Stany 
Zjednoczone Ameryki

(11) 1678053 A . Wykreślono: Takeda GmbH, Konstanz, 
Niemcy Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osa-
ka, Japonia

(11) 1836169 A . Wykreślono: Kinex Pharmaceuticals, LLC, 
Buffalo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kinex Pharmaceu-
ticals, Inc ., Buffalo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1836169 A . Wykreślono: Kinex Pharmaceuticals, Inc ., 
Buffalo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Athenex, Inc ., Buf-
falo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1863535 A . Wykreślono: Bayer Intellectual Property 
GmbH, Monheim, Niemcy Wpisano: Bayer Animal Health GmbH, 
Leverkusen, Niemcy

(11) 1957633 A . Wykreślono: Anthrogenesis Corporation, 
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc ., War-
ren, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1951633 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1976977 A . Wykreślono: Anthrogenesis Corporation, 
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc ., War-
ren, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1844668 A . Wykreślono: Republic Tobacco L .P ., Gle-
nview, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS 
L .P ., Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2001815 A . Wykreślono: Stellar Materials, Inc ., Boca Ra-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Stellar Materials, LLC ., 
Boca Raton, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2001815 A . Wykreślono: Stellar Materials, LLC ., Boca Ra-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Stellar Materials, LLC ., 
Tonawanda, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2211685 A . Wykreślono: Sensimed SA, Lausanne, 
Szwajcaria Wpisano: Sensimed SA, Etagnières, Szwajcaria

(11) 2079445 A . Wykreślono: ALLERGAN PHARMACEUTI-
CALS INTERNATIONAL LIMITED, BRAY, Irlandia Wpisano: Allergan 
Therapeutics LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2120977 A . Wykreślono: Anthrogenesis Corporation, 
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc ., War-
ren, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2181377 A . Wykreślono: ARISTON THERMO S .P .A ., Fa-
briano, Włochy Wpisano: ARISTON THERMO S .P .A ., Fabriano, Włochy

(11) 2203176 A . Wykreślono: Anthrogenesis Corporation, 
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc ., War-
ren, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2324832 A . Wykreślono: Biogena Naturprodukte GmbH 
& Co KG, Salzburg, Austria Wpisano: Biogena GmbH & Co .KG, Sal-
zburg, Austria

(11) 2254767 A . Wykreślono: C . Rob . Hammerstein GmbH 
& Co . Kg, Solingen, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Metals 
and Mechanisms GmbH & Co . KG, Solingen, Niemcy

(11) 2254767 A . Wykreślono: Johnson Controls Metals 
and  Mechanisms GmbH & Co . KG, Solingen, Niemcy Wpisano: 
Johnson Controls Metals and Mechanisms Ltd . & Co . KG, Solingen, 
Niemcy

(11) 2254767 A . Wykreślono: Johnson Controls Metals 
and Mechanisms Ltd . & Co . KG, Solingen, Niemcy Wpisano: Adient 
Luxembourg Holding S .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2244884 A . Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paryż, Francja

(11) 2271689 A . Wykreślono: BASF Coatings GmbH, Mün-
ster, Niemcy Wpisano: Akzo Nobel Coatings International B .V ., Arn-
hem, Holandia

(11) 2285359 A . Wykreślono: Bayer Intellectual Property 
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer Animal Health 
GmbH, Leverkusen, Niemcy

(11) 2344478 A . Wykreślono: Syntarga B .V ., Nijmegen, Ho-
landia Wpisano: Byondis B .V ., Nijmegen, Holandia

(11) 2366042 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2370312 A . Wykreślono: HUBERT PALFINGER TECHNO-
LOGIES GMBH, Salzburg, Austria Wpisano: ABC IP Holding GmbH, 
Niklasdorf, Australia

(11) 2362931 A . Wykreślono: ARISTON THERMO S .P .A ., Fa-
briano, Włochy Wpisano: ARISTON THERMO S .P .A ., Fabriano, Włochy

(11) 2321469 A . Wykreślono: HUBERT PALFINGER TECHNO-
LOGIES GMBH, Salzburg, Austria Wpisano: ABC IP Holding GmbH, 
Niklasdorf, Australia

(11) 2462069 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2528075 A . Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwaj-
caria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2574167 A . Wykreślono: L . MOLTENI & C . DEI FRATELLI 
ALITTI SOCIETA’ DI ESERCIZIO S .P .A, Scandicci, Włochy Wpisano: 
William Raffaeli, Rimini, Włochy

(11) 2763581 A . Wykreślono: Sensimed SA, Lausanne, 
Szwajcaria Wpisano: Sensimed SA, Etagnières, Szwajcaria

(11) 2621469 A . Wykreślono: Neurovive Pharmaceutical AB, 
Lund, Szwecja Wpisano: Abliva AB, Lund, Szwecja

(11) 2656585 A . Wykreślono: Koninklijke KPN N .V ., Den 
Haag, Holandia; Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuur-
wetenschappelijk onderzoek TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia Wpi-
sano: Koninklijke KPN N .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2651754 A . Wykreślono: HUBERT PALFINGER TECHNO-
LOGIES GMBH, Salzburg, Austria Wpisano: ABC IP Holding GmbH, 
Niklasdorf, Australia
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OGŁOSZENIA

ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE  
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

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

(T3) (68) 2970101
(54) Proleki fumaranów i ich zastosowanie w leczeniu różnych chorób
(21) 0732 (22) 2022 03 17
(71) Alkermes Pharma Ireland Limited, DUBLIN (IE)
(93) EU/1/21/1580 2021 11 16 VUMERITY - FUMARAN DIROKSYMELU
(93) 68066 2021 09 20 VUMERITY

(B1) (68) 238776
(54) Związek [1-(4-chlorofenylo)4-(4-morfolinylo)-2,5-dihydro-1H-
imidazol-2-on] do zastosowania w leczeniu stanów lękowych u psów
(21) 0733 (22) 2022 03 25
(71) Boehringer Ingelheim VETMEDICA GmbH, INGELHEIM (DE)
(93) EU/2/12/147 2018 07 09 PEXION - IMEPITOINA

(T3) (68) 3204015
(54) KOMPOZYCJE I SPOSOBY HAMOWANIA EKSPRESJI GENÓW 
HAO1 (OKSYDAZY HYDROKSYKWASOWEJ 1 (OKSYDAZY GLIKOLA-
NOWEJ))
(21) 0734 (22) 2022 03 30
(71) Alnylam Pharmaceuticals, Inc ., CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/20/1496 2020 11 23 OXLUMO - LUMASIRAN

(T3) (68) 3498732
(54) PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WZROSTU NERWÓW 
ORAZ SPOSOBY ICH OTRZYMYWANIA I ZASTOSOWANIA
(21) 0735 (22) 2022 04 08
(71) Zoetis Services LLC, PARSIPPANY (US)
(93) EU/2/20/269 2021 02 18 SOLENSIA - FRUNEWETMAB

(T3) (68) 2953942
(54) Podstawione halogenem pochodne pirazolu jako środki do 
zwalczania szkodników
(21) 0736 (22) 2022 04 14
(71) VETOQUINOL SA, LURE (FR)
(93) EU/2/21/277 2021 11 12 FELPREVA - TIGOLANER / EMODEP-
SYD / PRAZYKWANTEL

(11) 2678244 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2852318 A . Wykreślono: Sensimed SA, Lausanne, 
Szwajcaria Wpisano: Sensimed SA, Etagnières, Szwajcaria

(11) 2763795 A . Wykreślono: Staticair B .V ., Veendam, Holan-
dia Wpisano: Staticair Holding B .V ., Veendam, Holandia

(11) 2879945 A . Wykreślono: HUBERT PALFINGER TECHNO-
LOGIES GMBH, Salzburg, Austria Wpisano: ABC IP Holding GmbH, 
Niklasdorf, Australia

(11) 2934179 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2953942 A . Wykreślono: Bayer Animal Health GmbH, 
Leverkusen, Niemcy Wpisano: VETOQUINOL SA, Magny-Vernois, 
Francja

(11) 3009389 A . Wykreślono: K-Solutions GmbH, Kall, Niem-
cy Wpisano: K-Solutions GmbH, Köln, Niemcy

(11) 3129016 A . Wykreślono: Neurovive Pharmaceutical AB, 
Lund, Szwecja Wpisano: Abliva AB, Lund, Szwecja

(11) 3092331 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3108886 A . Wykreślono: Syntarga B .V ., Nijmegen, Ho-
landia Wpisano: Byondis B .V ., Nijmegen, Holandia

(11) 3268589 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3300615 A . Wykreślono: Republic Tobacco L .P ., Gle-
nview, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS 
L .P ., Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3443288 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . 
KG, München, Niemcy

(11) 3523523 A . Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning In-
tellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3554274 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia



16 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 19/2022

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 72 540 do nr 72 558)

(Y1) (11) 72552 (41) 2022 01 24 
(51) A47B 5/06 (2006 .01) 
 B25H 1/02 (2006 .01)
(21) 129362 (22) 2020 07 17
(72) TURAJ JAN, Przytkowice (PL)
(73) TURAJ JAN VALOR, Przytkowice (PL)
(54) Stanowisko warsztatowe

(Y1) (11) 72555 (41) 2022 02 07 
(51) A61C 3/025 (2006 .01)
(21) 129381 (22) 2020 07 31
(72) DOBKOWSKI ZBIGNIEW, Świdnik (PL); RZEŹNIK AGNIESZKA, 
Gałków Mały (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Kolumna abrazyjna

(Y1) (11) 72553 (41) 2021 03 22 
(51) B60R 11/04 (2006 .01) 
 G01B 11/00 (2006 .01)
(21) 129287 (22) 2020 06 15
(72) ADAMEK ARTUR, Lublin (PL); FRENCEL PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) ADAMEK ARTUR SKALA 3D, Lublin (PL)
(54) Platforma pomiarowa

(Y1) (11) 72540 (41) 2018 12 17 
(51) B63B 21/08 (2006 .01)
(21) 126392 (22) 2017 06 06
(72) TKACZ RYSZARD, Pabianice (PL)
(73) TKACZ RYSZARD, Pabianice (PL)
(54) Jednoszczękowe urządzenie do szybkiego mocowania i zwal-
niania lin, cięgien lub pasów szczególnie na łodziach lub jachtach

(Y1) (11) 72549 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 33/00 (2006 .01) 
 B65D 33/25 (2006 .01)
(21) 128762 (22) 2019 11 28
(72) MOROZ PRZEMYSŁAW, Otyń (PL)
(73) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białogard (PL)
(54) Zamknięcie strunowe

(Y1) (11) 72550 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 33/00 (2006 .01) 
 B65D 33/25 (2006 .01)
(21) 128763 (22) 2019 11 28
(72) MOROZ PRZEMYSŁAW, Otyń (PL)
(73) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białogard (PL)
(54) Zamknięcie strunowe

(Y1) (11) 72551 (41) 2021 05 31 
(51) B65D 33/00 (2006 .01) 
 B65D 33/25 (2006 .01)
(21) 128764 (22) 2019 11 28
(72) MOROZ PRZEMYSŁAW, Otyń (PL)
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(73) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białogard (PL)
(54) Zamknięcie strunowe

(Y1) (11) 72556 (41) 2022 01 03 
(51) B65D 81/36 (2006 .01) 
 B65D 85/38 (2006 .01) 
 B65D 85/86 (2006 .01)
(21) 129330 (22) 2020 06 30
(72) PILCH MICHAŁ, Łapy (PL)
(73) PILCH MICHAŁ 8SIEM, Łapy (PL)
(54) Opakowanie składane

(Y1) (11) 72542 (41) 2021 04 06 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128587 (22) 2019 09 27
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Prowadnica ażurowa asymetryczna

(Y1) (11) 72543 (41) 2021 04 06 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128588 (22) 2019 09 27
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Prowadnica ażurowa symetryczna

(Y1) (11) 72544 (41) 2021 04 06 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128589 (22) 2019 09 27
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Prowadnica ażurowa ukośna

(Y1) (11) 72545 (41) 2021 04 19 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128617 (22) 2019 10 07
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek ażurowy

(Y1) (11) 72546 (41) 2021 04 19 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128618 (22) 2019 10 07
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek ażurowy symetryczny

(Y1) (11) 72541 (41) 2021 03 08 
(51) E06B 3/42 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01)
(21) 128525 (22) 2019 08 30
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Prowadnica ażurowa

(Y1) (11) 72547 (41) 2021 05 04 
(51) E06B 5/11 (2006 .01) 
 E06B 3/72 (2006 .01)
(21) 128653 (22) 2019 10 21
(72) OLSZEWSKI MARCIN, Suwałki (PL)
(73) ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL Z . CYWIŃSKI 
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suwałki (PL)
(54) Drzwi antywłamaniowe

(Y1) (11) 72558 (41) 2021 11 22 
(51) E06B 9/00 (2006 .01) 
 E02B 7/54 (2006 .01)
(21) 129321 (22) 2020 06 29
(72) GRUNOWSKI ADAM, Sopot (PL)
(73) GRUNOWSKI ADAM, Sopot (PL)
(54) Zapora przeciwpowodziowa

(Y1) (11) 72554 (41) 2022 01 31 
(51) F16L 21/06 (2006 .01) 
 F16L 21/08 (2006 .01) 
 F16B 2/02 (2006 .01)
(21) 129374 (22) 2020 07 27
(72) MAJEWSKI TOMASZ, Łęczna (PL); KOCHAJ PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bogdanka (PL)
(54) Osłona okucia giętkiego przewodu hydraulicznego

(Y1) (11) 72548 (41) 2021 06 28 
(51) F21V 17/06 (2006 .01) 
 F21V 19/02 (2006 .01) 
 F21V 21/14 (2006 .01) 
 F21S 9/00 (2006 .01)
(21) 128796 (22) 2019 12 17
(72) SOKÓŁ NATALIA, Poznań (PL); CZERWIONKA KRZYSZTOF, 
Szatarpy (PL); GAJEWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); BOBKOWSKA 
KATARZYNA, Gdańsk (PL); CZAPP STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Lampa

(Y1) (11) 72557 (41) 2021 12 20 
(51) G01C 11/00 (2006 .01) 
 G01C 15/02 (2006 .01) 
 G01C 15/04 (2006 .01)
(21) 129864 (22) 2021 02 24
(72) MITKA BARTOSZ, Kraków (PL); BOŻEK PIOTR, Bielsko-Biała (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zestaw elementów pomiarowych dla opracowań fotograme-
trycznych obiektów walcowych
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A47B 5/06 (2006 .01) 72552
A61C 3/025 (2006 .01) 72555
B25H 1/02 (2006 .01) 72552*
B60R 11/04 (2006 .01) 72553
B63B 21/08 (2006 .01) 72540
B65D 33/00 (2006 .01) 72549
B65D 33/25 (2006 .01) 72549*
B65D 33/00 (2006 .01) 72550
B65D 33/25 (2006 .01) 72550*
B65D 33/00 (2006 .01) 72551
B65D 33/25 (2006 .01) 72551*
B65D 81/36 (2006 .01) 72556
B65D 85/38 (2006 .01) 72556*
B65D 85/86 (2006 .01) 72556*
E02B 7/54 (2006 .01) 72558*
E05D 13/00 (2006 .01) 72542
E05D 15/06 (2006 .01) 72542*
E05D 13/00 (2006 .01) 72543
E05D 15/06 (2006 .01) 72543*
E05D 13/00 (2006 .01) 72544
E05D 15/06 (2006 .01) 72544*
E05D 13/00 (2006 .01) 72545
E05D 15/06 (2006 .01) 72545*

E05D 13/00 (2006 .01) 72546
E05D 15/06 (2006 .01) 72546*
E05D 15/06 (2006 .01) 72541*
E06B 3/46 (2006 .01) 72542*
E06B 3/46 (2006 .01) 72543*
E06B 3/46 (2006 .01) 72544*
E06B 3/46 (2006 .01) 72545*
E06B 3/46 (2006 .01) 72546*
E06B 3/42 (2006 .01) 72541
E06B 5/11 (2006 .01) 72547
E06B 3/72 (2006 .01) 72547*
E06B 9/00 (2006 .01) 72558
F16B 2/02 (2006 .01) 72554*
F16L 21/06 (2006 .01) 72554
F16L 21/08 (2006 .01) 72554*
F21S 9/00 (2006 .01) 72548*
F21V 17/06 (2006 .01) 72548
F21V 19/02 (2006 .01) 72548*
F21V 21/14 (2006 .01) 72548*
G01B 11/00 (2006 .01) 72553*
G01C 11/00 (2006 .01) 72557
G01C 15/02 (2006 .01) 72557*
G01C 15/04 (2006 .01) 72557*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72540 B63B 21/08 (2006 .01)
72541 E06B 3/42 (2006 .01)
72542 E05D 13/00 (2006 .01)
72543 E05D 13/00 (2006 .01)
72544 E05D 13/00 (2006 .01)
72545 E05D 13/00 (2006 .01)
72546 E05D 13/00 (2006 .01)
72547 E06B 5/11 (2006 .01)
72548 F21V 17/06 (2006 .01)
72549 B65D 33/00 (2006 .01)

72550 B65D 33/00 (2006 .01)
72551 B65D 33/00 (2006 .01)
72552 A47B 5/06 (2006 .01)
72553 B60R 11/04 (2006 .01)
72554 F16L 21/06 (2006 .01)
72555 A61C 3/025 (2006 .01)
72556 B65D 81/36 (2006 .01)
72557 G01C 11/00 (2006 .01)
72558 E06B 9/00 (2006 .01)

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

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

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP
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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 27 895 do nr 27 904)

(51) 28-03, 24-01 (11) 27895 (22) 2022 01 19 (21) 30467
(73) DOŁGAN KRZYSZTOF FIZJO-MED, Iława (PL)
(72) WANG ALEX
(54) Urządzenie medyczne i kosmetyczne
(55) 

(51) 28-03 (11) 27896 (22) 2022 01 13 (21) 30455
(73) DOŁGAN KRZYSZTOF FIZJO-MED, Iława (PL)
(72) WANG ALEX
(54) Urządzenie kosmetyczne
(55) 

(51) 23-01 (11) 27897 (22) 2022 02 07 (21) 30499
(73) RUDZIŃSKI PAWEŁ EKO-MET, Bratoszewice (PL)
(72) RUDZIŃSKI PAWEŁ
(54) Dysza mgławiąca niskociśnieniowa
(55) 

(51) 12-06 (11) 27898 (22) 2022 01 26 (21) 30486
(73) KOZIOŁ PAWEŁ APTEKA PRYWATNA, Nowogród (PL)
(72) LEŚNIEWSKI MIROSŁAW, MIAZIO ŁUKASZ, CIEŚNIARSKI 
PRZEMYSŁAW
(54) Pływak modułowy
(55) 

(51) 08-06 (11) 27899 (22) 2021 12 22 (21) 30407
(73) HLEBIONEK BOLESŁAW, Trzcianka (PL)
(72) HLEBIONEK BOLESŁAW
(54) Zawias
(55) 

(51) 32-00 (11) 27900 (22) 2022 01 25 (21) 30482
(73) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
(72) WALASZCZYK SEBASTIAN
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(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27901 (22) 2022 01 25 (21) 30483
(73) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
(72) WALASZCZYK SEBASTIAN
(54) Wzór ozdobny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27902 (22) 2022 01 25 (21) 30484
(73) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
(72) WALASZCZYK SEBASTIAN
(54) Wzór ozdobny
(55) 

(51) 24-01, 10-05 (11) 27903 (22) 2021 12 28 (21) 30427
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) DOBROWOLSKA MAŁGORZATA, GZIK MAREK, WODARSKI 
PIOTR, JĘDRASIAK KAROL, NAWRAT ALEKSANDER, SZABO 
STANISLAV, ROZENBERG ROBERT, LABUS AGNIESZKA, 
MARSZOWSKI ADAM, PALKA DOROTA

(54) Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów
(55) 

(51) 32-00 (11) 27904 (22) 2021 12 17 (21) 30386
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK, 
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55) 

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA  
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(51) 24-02 (11) DM/217930 (15) 23 .09 .2021 (45) 25 .03 .2022
(73) Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 52, 5656 AG 
Eindhoven (NL)
(54) 1 .-2 . Część cewnika
(55) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7  
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7  
 

(51) 22-03 (11) DM/219640 (15) 17 .03 .2022 (45) 01 .04 .2022
(73) Haendler & Natermann Sport GmbH, Auf dem Dreisch 2, 
34346 Hann. Münden (DE)

file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2022/WUP_19_2022/C/javascript:void();
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(54) Śrut do wiatrówek w kształcie wydrążonego pocisku 
(55) 

1.1 1.2  
 

(51) 11-01 (11) DM/219654 (15) 14 .03 .2022 (45) 01 .04 .2022
(73) NOMINATION S .R .L ., VIA F .LLI BANDIERA 20, 50019 SESTO 
FIORENTINO, FI (IT)
(54) 1 .-70 . Ogniwo bransoletki
(55) 

1 2 3 4 5  
 

6 7 8 9 10  
 

11 12 13 14 15  
 

16 17 18 19 20  
 

21 22 23 24 25  
 

26 27 28 29 30  
 

31 32 33 34 35  
 

36 37 38 39 40  
 

41 42 43 44 45  
 
 
 

46 47 48 49 50  
 

51 52 53 54 55  
 

56 57 58 59 60  
 

61 62 63 64 65  
 

66 67 68 69 70  
 

(51) 03-01 (11) DM/220009 (15) 31 .03 .2022 (45) 15 .04 .2022
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1 .-2 . Torebka podręczna
(55) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  

1.6 1.7 1.8 1.9  
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  

2.6 2.7 2.8 2.9  
 

(51) 08-05 (11) DM/220069 (15) 18 .02 .2022 (45) 22 .04 .2022
(73) Gary Paul Nicholls, 38 Yew Tree Drive, GU1 1PE Guildford (GB)
(54) Narzędzie znakujące do trasowania
(55) 

1.1 1.2 1.3 1.4  

1.5 1.6 1.7  

1.8 1.9 1.10 1.11  

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16  

1.17 1.18 1.19 1.20  

1.21  
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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 350 701 do nr 350 910)

(111) 350701 (220) 2020 11 26 (210) 521449
(151) 2022 01 10 (441) 2021 09 27
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECOTIN
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do  czyszczenia zębów, olejki esencjonalne 
i  ekstrakty aromatyczne, preparaty do  pielęgnacji zwierząt, środki 
toaletowe, środki ścierne i  polerskie, esencje i  olejki eteryczne, ka-
dzidła zapachowe oczyszczające [kunko], preparaty aromatera-
peutyczne, kosmetyki dla zwierząt, środki zapachowe do  celów 
domowych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, chu-
steczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczal-
niki o właściwościach emulgujących, detergenty, kreda czyszcząca, 
krochmal do czyszczenia, odplamiacz, oleje czyszczące, ług sodowy, 
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty 
do odnawiania i polerowania, preparaty do udrażniania rur, prepara-
ty do  usuwania pleśni, preparaty do  wybielania, preparaty myjące, 
środki do mycia owoców i warzyw, środki do czyszczenia liści roślin, 
środki czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty do mycia i pie-

lęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, preparaty 
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji 
skóry, preparaty do  włosów, chusteczki nawilżane do  celów higie-
nicznych i kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do stosowania na skórę, płyny pielęgnacyjne, preparaty myjące 
do  użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji pa-
znokci, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, środki do czysz-
czenia rąk, pumeksy do użytku osobistego, produkty do mycia rąk, 
środki do higieny jamy ustnej, bawełniane płatki kosmetyczne, ko-
smetyki, nielecznicze produkty do  pielęgnacji niemowląt, nielecz-
nicze produkty toaletowe, zestawy kosmetyków, pumeks, środki 
perfumeryjne, produkty toaletowe, środki czystości, hipoalergiczne 
kosmetyki do  pielęgnacji i  mycia ciała, kosmetyki hipoalergiczne, 
środki czystości do neutralizacji alergenów, środki czystości do opry-
skiwania miejsc gromadzenia się alergenów kurzu domowego, 
preparaty do  sprzątania usuwające i  neutralizujące alergeny, środ-
ki czystości do  zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, substancji 
uczulających, stawonogów, antyalergiczne preparaty do  prania, 
sprzątania, mycia, czyszczenia, żele do  stosowania miejscowego, 
do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów-kosmetyki, 
kosmetyki łagodzące do  skóry podrażnionej, preparaty do  stoso-
wania w  świądzie-kosmetyki, preparaty do  stosowania punktowe-
go w  świądzie pochodzenia alergicznego-kosmetyki, 5 produkty 
farmaceutyczne do  stosowania miejscowego do  skóry podrażnio-
nej ukąszeniem owadów, produkty farmaceutyczne do  stosowa-
nia punktowego w  świądzie oraz w  przypadku obrzęków, urazów 
i zwichnięć, produkty weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki 
do  zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
wabiące insekty, środki do odstraszania owadów i robactwa, środki 
do tępienia szkodników, insektycydy do użytku domowego, prepa-
raty przeciwpasożytnicze, larwicydy, kadzidełka do  odstraszania 
owadów, spraye przeciw owadom, zawieszki odstraszające owady, 
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leki do stosowania miejscowego do skóry podrażnionej ukąszeniem 
owadów, leki do  stosowania punktowego w  świądzie oraz w  przy-
padku obrzęków, urazów i zwichnięć, nutraceutyki jako suplementy 
diety, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki ziołowe, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, produkty i substancje die-
tetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żyw-
ność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, dermokosme-
tyki, kosmetyki o działaniu leczniczym do stosowania miejscowego 
do skóry podrażnionej ukąszeniem owadów, kosmetyki o działaniu 
leczniczym do stosowania punktowego w świądzie oraz w przypad-
ku obrzęków, urazów i  zwichnięć, maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, olejki do  celów leczniczych i  medycznych, preparaty 
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do niszczenia robactwa, 
preparaty do  niszczenia szkodników, środki algobójcze, rozpylacze 
przeciwpchelne, proszki do zabijania pcheł, preparaty do zwalczania 
pleśni, preparaty do  zwalczania insektów, preparaty do  usuwania 
alg, preparaty do  tępienia larw, preparaty grzybobójcze do użytku 
domowego, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, prepa-
raty grzybobójcze do zabijania szkodników, środki zarodnikobójcze, 
środki wabiące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki przeciw 
roztoczom, środki przeciw pasożytom, środki nicieniobójcze, środki 
grzybobójcze, trociczki do  odymiania, trociczki do  odymiania jako 
środki odkażające, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty 
chemiczne do  celów medycznych, detergenty do  celów medycz-
nych, biocydy, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
do tępienia larw, środki do odstraszania owadów, wyroby medyczne 
do leczenia chorób pasożytniczych, środki medyczne do zwalczania 
pasożytów, drobnoustrojów, substancji uczulających, stawonogów, 
preparaty medyczne do  neutralizacji alergenów, środki lecznicze 
wspomagające leczenie alergii, środki higieniczne do  zwalczania 
pasożytów, środki dezynfekcyjne do  zwalczania pasożytów, środki 
higieniczne i  dezynfekcyjne przeciwko pasożytom, drobnoustro-
jom, substancjom uczulającym, stawonogom, preparaty przeciwko 
pchłom, wszom, preparaty higieniczne do  neutralizacji alergenów, 
żele do stosowania miejscowego, do pielęgnacji skóry podrażnionej 
ukąszeniem owadów, preparaty do stosowania miejscowego, do skó-
ry podrażnionej ukąszeniem owadów, preparaty do  stosowania 
w  przypadku obrzęków, urazów, zwichnięć, preparaty do  stosowa-
nia punktowego w świądzie, preparaty do stosowania punktowego 
w świądzie pochodzenia alergicznego, detergenty bakteriobójcze .

(111) 350702 (220) 2021 01 19 (210) 523366
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORMAT
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Ba-
dania w  zakresie biznesu, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public 
relations, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Wycena 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wynajem powierzch-
ni biurowej, Wynajem mieszkań, Pobieranie czynszu, Wynajem 
nieruchomości, 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Nadzór 
budowlany, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc par-
kingowych, Wynajmowanie magazynów, 41 Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 
Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Usługi ar-
chitektoniczne, Projektowanie dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie 
sal na  zebrania, Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety] .

(111) 350703 (220) 2021 04 20 (210) 527894
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) BOREK AGNIESZKA, Kielce (PL)

(540) (znak słowny)
(540) KONOPIANKA
(510), (511) 5 Zioła lecznicze, Syropy do  użytku farmaceutycznego, 
Suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, Preparaty terapeu-
tyczne do  kąpieli, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do  celów medycznych, Od-
żywcze suplementy diety, Płyny do celów farmaceutycznych, Olejki 
lecznicze, Odświeżacze do  ubrań i  tkanin, Odżywcze suplementy 
diety, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane 
w  lecznictwie, Maści do  celów farmaceutycznych, Maści do  lecze-
nia oparzeń słonecznych, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Wyciąg 
z chmielu do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie 
piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w po-
staci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholo-
we, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Proszek do wytwarzania na-
pojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje na  bazie owoców 
lub warzyw, Napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Bezal-
koholowe napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalko-
holowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Sok 
pomidorowy[napój], Napoje bezalkoholowe z  Sarsaparilli, Shandy 
[napój składający się z piwa i  lemoniady], Soki, Soki warzywne [na-
poje], Sorbety [napoje], Syrop do  lemoniady, Syropy do  napojów, 
Winogrona (Moszcz-), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda ga-
zowana, Woda gazowana (Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
Woda litowa, Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, Woda sodo-
wa, Woda stołowa .

(111) 350704 (220) 2021 05 19 (210) 529102
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINIC 4 CAR
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 18 .01 .23
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i  hurtowa oraz pośrednictwo 
handlowe w  sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym za  pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komuni-
kacji w zakresie towarów: środki i preparaty do prania, mycia, czysz-
czenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, Środki dezynfekcyjne 
do  celów higienicznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, Odmrażacze do szyb i zam-
ków, Skrobaczki do szyb, Szczotki do śniegu, Płyny do spryskiwaczy 
pojazdów mechanicznych, Pudła i  torby do  pakowania prezentów, 
Preparaty i  impregnaty do  zabezpieczania oraz regeneracji lakie-
ru, metalu, plastiku, winylu i gumy, Środki czyszczące do usuwania 
owadów z  karoserii pojazdów mechanicznych, Czernidła do  opon, 
rękawice, szczotki, szczoteczki i pędzle do czyszczenia i mycia pojaz-
dów mechanicznych, Szczotki, płyny i preparaty do czyszczenia felg, 
preparaty zabezpieczające do  lakieru, tworzyw sztucznych i  szkła, 
ściereczki i ręczniki do czyszczenia, osuszania oraz polerowania po-
jazdów mechanicznych, ściereczki i preparaty do czyszczenia szyb, 
powłoki ceramiczne do  zabezpieczania lakieru, powłoki ochronne 
do  lakieru, kwaśna piana aktywna do  mycia pojazdów mechanicz-
nych, szampony samochodowe, preparaty do usuwania asfaltu, kle-
ju, smaru, żywicy z  elementów lakierowanych, plastikowych, szyb 
i silnika, Preparaty do czyszczenia i zabezpieczania opon i elemen-
tów gumowych, pasty ścierne, pasty polerskie i glinki do pojazdów 
mechanicznych, preparaty i akcesoria do renowacji lamp pojazdów 
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mechanicznych, lakiery i materiały lakiernicze, Rozcieńczalniki do la-
kierów i farb, Lakiery do plastiku, preparaty zapobiegające matowie-
niu metalu, Powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, Preparaty 
zabezpieczające do  metali, Smary przeciwrdzewne, Środki i  taśmy 
antykorozyjne, Impregnaty do  tkanin, odświeżacze samochodowe, 
zapachy i neutralizatory zapachu do pojazdów mechanicznych, wo-
ski i  mleczka do  polerowania, maszyny polerskie, polerskie: pady, 
gąbki, głowice, stożki, dyski, kule, aplikatory, futra, talerze oporo-
we, talerze mocujące, przedłużki, przekładki i  fartuchy, mocowania 
głowic polerskich, podkładki do mocowania tarcz polerskich, dyski 
wsporcze do gąbek i  futer polerskich, taśmy maskujące i ochronne 
do polerowania, papiery, krążki i płatki ścierne, talerze i korki szlifier-
skie, odkurzacze do  pojazdów mechanicznych, myjki ciśnieniowe, 
mierniki lakieru, promienniki lakiernicze, lampy inspekcyjne, lampy 
stojące, lampy podwieszane, czołówki, stojaki do  lamp, opryskiwa-
cze, pianownice, pędzle, torby i organizery na kosmetyki samocho-
dowe, maty zabezpieczające na dywaniki pojazdów mechanicznych, 
maty samochodowe, ładowarki samochodowe, uchwyty na telefony, 
skrobaczki do ściągania naklejek, 37 Mycie, czyszczenie i konserwa-
cja samochodów oraz pojazdów, Lakierowanie, Zabezpieczanie po-
jazdów przed korozją, Wypożyczanie maszyn do mycia, czyszczenia 
i  konserwacji samochodów oraz pojazdów, Doradztwo w  zakresie 
mycia, czyszczenia i konserwacji samochodów oraz pojazdów, 41 Or-
ganizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń .

(111) 350705 (220) 2021 04 26 (210) 528145
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 06
(732) FUNDACJA PRO NGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro NGO
(540) 

(591) czarny, żółty, niebieski, zielony
(531) 02 .07 .16, 02 .07 .23, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie projektów budowlanych, Aktualizacja i  utrzymywanie 
danych w  komputerowych bazach danych, Aktualizacja i  utrzy-
mywanie informacji w  rejestrach, Audyt działalności gospodarcze, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie 
biznesu, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Informacja o  działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawa-
nia oprogramowania, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Organizowanie 
targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Telemarketing, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za  pośrednictwem strony, Internetowej, Usługi 
aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ko-
munikacji korporacyjnej, Usługi marketingowe, Usługi menedżer-
skie dla sportowców, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi public 
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], 36 Crowdfunding, Doradztwo w  sprawach finansowych, 
Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na  cele dobro-

czynne, 38 Agencje informacyjne, 41 Doradztwo zawodowe, Infor-
macja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Na-
uczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie widowisk [Impresariat], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie za-
wodów sportowych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe .

(111) 350706 (220) 2021 05 14 (210) 528860
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W drogę z Sokołowem!
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 24 .17 .04
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na  bazie mięsa, dania gotowe na  bazie warzyw, 
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, przekąski 
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 350707 (220) 2021 05 14 (210) 528861
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W drogę z Sokołowem!
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 29 .01 .12, 24 .17 .04
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na  bazie mięsa, dania gotowe na  bazie warzyw, 
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, przekąski 
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 350708 (220) 2021 04 30 (210) 528287
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) OGÓREK JAROSŁAW LABFARMA, Tomaszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MMV MOJA MARKA VET
(510), (511) 5 Preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Preparaty medyczne i  weterynaryjne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne .

(111) 350709 (220) 2021 02 16 (210) 524743
(151) 2022 01 13 (441) 2021 03 22
(732) SALAMON DAWID HIBOX, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HIBOX SKRYTKOMAT
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, Pojemniki metalowe, Metalowe 
skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki z  zamknięciami, Metalowe 
pojemniki do przechowywania, Pojemniki metalowe do przechowy-
wania i  transportu towarów, Metalowe pudełka do  przechowywa-
nia, Metalowe blaszaki do  przechowywania, Przenośne konstrukcje 
metalowe, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], Metalowe 
budynki przenośne, Regały z metalu na przesyłki [konstrukcje], 7 Auto-
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matyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeładunku, Urządze-
nia automatyczne zawierające skrytki pocztowe, Urządzenia automa-
tyczne służące do przyjmowania i/lub wydawania paczek oraz części 
i  akcesoria do  tych urządzeń, Dystrybutory automatyczne, Roboty 
do transportu bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty [maszyny], 
9 Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogra-
mowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Programy kompute-
rowe, Oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie, Urządzenia 
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe, Urządzenia elektroniczne 
służące do przyjmowania i/lub wydawania paczek oraz części i akceso-
ria do tych urządzeń, Automatyczne urządzenia do zabezpieczania do-
stępu, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Sprzęt komputerowy, 
35 Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Rozpowszech-
nianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, Reklama, Badanie rynku, 
36 Usługi w zakresie przechowywania depozytów, Usługi finansowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, 38 Transmisja danych, Zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, Usługi związane z portalami telekomunikacyj-
nymi, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi telekomu-
nikacyjne, 39 Transport, Transport towarów, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie, Składowanie towarów, Pakowanie towarów, Usługi 
przechowywania paczek, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, 
Udostępnianie miejsc do  przechowywania rzeczy dla osób trzecich 
[self-storage], Usługi kurierskie, Informacja o magazynowaniu i trans-
porcie, Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumen-
tów, listów i paczek .

(111) 350710 (220) 2020 11 12 (210) 520790
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) KUSIBAB FILIP, Leśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zrolowani lody tajskie naturalne
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 01 .15 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 jadalne lody owocowe, jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody 
mleczne, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owoco-
we, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, 
lody typu sandwich, lody w  proszku, lody wielosmakowe, lody wło-
skie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wod-
ne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki 
na sorbety [lody], owocowe lody, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], 
sorbety [wodne lody], lody spożywcze, wegańskie lody .

(111) 350711 (220) 2019 07 13 (210) 502236
(151) 2022 01 12 (441) 2019 12 09
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psbe Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej
(540) 

(591) szary, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .17 .11

(510), (511) 35 badania opinii publicznej w zakresie elektroenergety-
ki, analizy ekonomiczne, organizacyjne dotyczące elektroenergetyki, 
doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej doty-
czącej elektroenergetyki, ekonomiczne prognozy dotyczące elektro-
energetyki, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w obszarze 
elektroenergetyki, organizowanie seminariów i konferencji z zakresu 
elektroenergetyki, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
w  obszarze elektroenergetyki, publikowanie tekstów promujących 
wiedzę w obszarze elektroenergetyki, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej w  obszarze elektroenergetyki, usługi ko-
munikacji w obszarze elektroenergetyki, usługi lobbingu handlowe-
go dotyczące elektroenergetyki, usługi public relations w obszarze 
elektroenergetyki, 45 analizy prawne dotyczące elektroenergetyki .

(111) 350712 (220) 2019 10 14 (210) 505632
(151) 2022 01 13 (441) 2019 12 16
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Guut vitality
(540) 

(591) biały, granatowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, 
jasnozielony, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 25 .12 .25
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do  celów medycznych, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, napary lecznicze, suplementy die-
ty do  użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, mineralne do-
datki do żywności, preparaty wspomagające leczenie, gumy do żucia 
do celów leczniczych, preparaty witaminowe do celów medycznych, 
kosmetyki lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego, produkty lecznicze, suplementy 
diety do  użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, zioła 
lecznicze, 35 dostarczanie informacji dotyczących opcji zakupu, 
sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz platformy i  serwisu e-commerce: leki 
wzmacniające, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-com-
merce: produkty lecznicze, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie 
on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy 
i  serwisu e-commerce: suplementy diety do użytku dietetycznego, 
sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz platformy i  serwisu e-commerce: gumy 
do żucia do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie 
on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy 
i  serwisu e-commerce: mineralne dodatki do  żywności, sprzedaż, 
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu inter-
netowego oraz platformy i  serwisu e-commerce: suplementy diety 
do  użytku medycznego, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-
-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i ser-
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wisu e-commerce: preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, 
sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: prepa-
raty wspomagające leczenie, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, marketing internetowy, sprzedaż, w  tym 
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowe-
go oraz platformy i serwisu e-commerce: herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośred-
nictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commer-
ce: suplementy diety, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, 
za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i  serwisu 
e-commerce: preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, sprzedaż, 
w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednictwem sklepu in-
ternetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: kosmetyki lecz-
nicze, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednic-
twem sklepu internetowego oraz platformy i  serwisu e-commerce: 
preparaty ziołowe do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż 
w  systemie on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz 
platformy i  serwisu e-commerce: środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie 
on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy 
i serwisu e-commerce: dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, 
za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i  serwisu 
e-commerce: napary lecznicze, sprzedaż, w  tym sprzedaż w  syste-
mie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy 
i serwisu e-commerce: żywność dla niemowląt, reklama, w tym za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, 
sprzedaż, w  tym sprzedaż w  systemie on-line, za  pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w syste-
mie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy 
i  serwisu e-commerce: odżywcze suplementy diety, udostępnianie 
informacji dotyczących towarów oraz sprzedaży towarów klientom, 
producentom i  dostawcom, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w sys-
temie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platfor-
my i serwisu e-commerce: zioła lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż 
w  systemie on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz 
platformy i  serwisu e-commerce: produkty farmaceutyczne, sprze-
daż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu 
internetowego oraz platformy i  serwisu e-commerce: dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż 
w  systemie on-line, za  pośrednictwem sklepu internetowego oraz 
platformy i  serwisu e-commerce: preparaty witaminowe do  celów 
medycznych .

(111) 350713 (220) 2021 05 31 (210) 529756
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) NOWACKI JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WitDoktor
(540) 

(591) biały, różowy, niebieski
(531) 19 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty wzbo-
gacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Suple-
menty dietetyczne i  odżywcze, Preparaty dietetyczne, Napoje sto-
sowane w lecznictwie, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, 39 Usługi ratownictwa, Akcje ratunkowe [transport], 
Ratownictwo osób [transport], Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, 
opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, Świadczenie usług z  zakresu opieki zdrowotnej 
w  domach, Usługi w  zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 

Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Leczenie odwykowe pacjen-
tów nadużywających środki odurzające, Porady w zakresie farmako-
logii, Usługi telemedyczne .

(111) 350714 (220) 2021 05 31 (210) 529757
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) NOWACKI JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WitDoktor
(510), (511) 5 Witaminy i  preparaty witaminowe, Preparaty wzbo-
gacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Suple-
menty dietetyczne i  odżywcze, Preparaty dietetyczne, Napoje sto-
sowane w lecznictwie, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, 39 Usługi ratownictwa, Akcje ratunkowe [transport], 
Ratownictwo osób [transport], Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, 
opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, Świadczenie usług z  zakresu opieki zdrowotnej 
w  domach, Usługi w  zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Leczenie odwykowe pacjen-
tów nadużywających środki odurzające, Porady w zakresie farmako-
logii, Usługi telemedyczne .

(111) 350715 (220) 2021 07 27 (210) 530810
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań (PL);
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kłos
(540) 

(591) brązowy, biały, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .05 .08, 26 .05 .15, 26 .05 .18, 05 .07 .02
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Cydr bezalkoholowy, Koktaj-
le bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemo-
niada, Napoje bezalkoholowe, Drinki na bazie piwa .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350716 (220) 2021 07 01 (210) 530999
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) CAJDLER MARISOL GARCIA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINT TEX
(540) 

(591) czarny, żółty, zielony, różowy, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .13 .99
(510), (511) 40 Drukowanie wszywek i etykiet z branży odzieżowej .
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(111) 350717 (220) 2021 07 07 (210) 531270
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) GRABIŃSKI MACIEJ GRASON, Jonkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASON
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 01 .15 .23, 15 .01 .13, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materiały metalowe 
do celów budowlanych, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyro-
by metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 
Kasy pancerne, 7 Maszyny, obrabiarki, maszyny napędzane silnikowo, 
Silniki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych), Mechani-
zmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem do stosowania w pojazdach lą-
dowych), Narzędzia rolnicze i inne narzędzia ręczne, Inkubatory do jaj, 
Automaty sprzedające, 11 Urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrze-
wania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych .

(111) 350718 (220) 2021 07 26 (210) 531329
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) PLANET BEACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUSO
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .01, 26 .04 .22
(510), (511) 36 Nieruchomości (dzierżawa), 43 Hotele .

(111) 350719 (220) 2021 07 19 (210) 531741
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J .P ., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dentino
(540) 

(531) 02 .09 .10, 26 .02 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustne, Pasta 
do  zębów, Płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, Środki 
do  czyszczenia zębów, Preparaty wybielające do  zębów, Profesjo-
nalny zestaw do wybielania zębów zawierający środek wybielający, 
5 Preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Leki do celów stoma-
tologicznych, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze środki do pielę-
gnacji jamy ustnej, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lakier 
dentystyczny, wosk dentystyczny, 21 Artykuły do  czyszczenia zę-

bów, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Nici 
dentystyczne .

(111) 350720 (220) 2021 06 21 (210) 530536
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) NOWAKOWSKI JAROSŁAW, Łódź (PL);
BJOR ANDRZEJ GAŁASIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zimna KAWKA
(540) 

(531) 03 .07 .12, 09 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Kawa, napoje na bazie kawy, Herbata, napoje na ba-
zie herbaty, Kakao, Napoje na  bazie kakao, Aromaty czekoladowe, 
kawowe i  herbaciane, Herbata owocowa, Kawa mrożona, Herbata 
mrożona, Preparaty roślinne zastępujące kawę oraz herbatę, Napoje 
kawowe z  mlekiem, Preparaty na  bazie kakao, Mieszanki kakaowe, 
Czekolada do picia, Ciasta, ciastka i herbatniki, pieczywo, lody, Pre-
paraty kakaowe do  sporządzania napojów, Yerba mate, 32 Piwo, 
Brzeczka piwna, Piwo o  smaku kawy, Piwo o  smaku kakao, Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe o smaku kawy i herbaty, Napoje bezalkoholowe i alko-
holowe na  bazie piwa i  kawy, Napoje bezalkoholowe i  alkoholowe 
o smaku piwa i kawy, Napoje bezalkoholowe i alkoholowe na bazie 
piwa, kawy i herbaty, Napoje bezalkoholowe i alkoholowe o smaku 
piwa, kawy i herbaty .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350721 (220) 2021 07 12 (210) 531442
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES SPORT GO! ACTIVE ISOTONIC DRINK 
ELECTROLYTES & VITAMINS
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, czerwony, niebieski, 
pomarańczowy, szary, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 24 .17 .01, 02 .01 .08, 24 .15 .01, 05 .03 .15, 
26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .14, 26 .04 .18, 25 .05 .02
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Witaminy, 
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, energetyczne, pro-
teinowe, węglowodanowe, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i mi-
nerałami, 35 Usługi sprzedaży towarów: suplementy diety,witaminy, 
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, 
napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, zaprawy do napojów, 
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone 
witaminami i minerałami .
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(111) 350722 (220) 2021 07 08 (210) 531319
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORA
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Odkurzacze, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze nie-
elektryczne, Akcesoria do odkurzaczy, Odkurzacze bezprzewodowe, 
Odkurzacze roboty, Roboty do  czyszczenia podłóg [odkurzania], 
Zamiatarki elektryczne, Torby do  odkurzaczy, Szczotki elektryczne, 
Urządzenia elektryczne do  prania dywanów, Froterki do  parkietów 
elektryczne .

(111) 350723 (220) 2021 07 30 (210) 532189
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 27
(732) LIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Life+
(510), (511) 10 Ortezy, Urządzenia medyczne wspierające równowa-
gę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych, Aparaty do leczenia 
bezdechu, Pasy ortopedyczne, Bandaże i opaski elastyczne, Kołnie-
rze ortopedyczne, Worki stomijne, Worki do zbiórki moczu, Cewni-
ki, Obuwie ortopedyczne, Wkładki ortopedyczne, Ciśnieniomierze, 
Termometry lekarskie, Termometry do pomiaru gorączki, Inhalatory, 
Poduszki i materace ortopedyczne i przeciwodleżynowe, Przyrządy 
do  masażu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej artykułów 
medycznych i sprzętu do rehabilitacji .

(111) 350724 (220) 2021 08 10 (210) 532537
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) GOLD LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMOCANNA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  brwi, Kosmetyki do  ust, Ko-
smetyki do  stosowania na  skórę, Kosmetyki do  użytku osobistego, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, Kosme-
tyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w posta-
ci płynów, Kremy do  ciała [kosmetyki], Kremy do  pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Peelingi do  twarzy [ko-
smetyki], Płyny do  twarzy [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], 
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
[kosmetyki], 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza .

(111) 350725 (220) 2021 06 11 (210) 530200
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) KOZIARSKI DOMINIK LITTLE BIT ACADEMY, Wojkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LBA LITTLE BIT ACADEMY
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 41 Nauczanie, Usługi edukacyjne rozrywkowe i  spor-
towe, Tłumaczenia językowe, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do  publikacji, Publikowanie książek, Publikowanie książek 
on-line, elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie, Produk-
cja filmów szkoleniowych, Nauczanie indywidualne, Przedszkola, 
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Nauczanie i szkolenia, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi szkół [eduka-
cja], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów 
sportowych, Kształcenie i  szkolenia w  zakresie muzyki i  rozrywki, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Warsztaty w  celach kulturalnych, Organizowanie konkursów 
w celach kulturalnych, Rozrywka .

(111) 350726 (220) 2021 08 13 (210) 532731
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) PORADA ŁUKASZ MEX-SYSTEM, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEX-SYSTEM
(510), (511) 20 Meble, składowe elementy do mebli, akcesoria meblo-
we, osprzęt do mebli, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, in-
ternetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią 
takich towarów jak: meble, składowe elementy do mebli, akcesoria 
meblowe, osprzęt do mebli .

(111) 350727 (220) 2021 08 26 (210) 533192
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) MADE IN WARMIA & MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) made in WARMIA & MAZURY
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 Publikacje tekstowe i  obrazowe utrwalone na  nośni-
kach danych, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Druko-
wane publikacje w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, Apli-
kacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe w  dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, 16 Materiały drukowane, 
Periodyki, Czasopisma [periodyki], Periodyki drukowane, Druki, Ga-
zety, Publikacje drukowane, Katalogi, Książki, Broszury, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Fotografie, Kalendarze, 
Prospekty, Reprodukcje graficzne, Drukowane nagrody, Drukowane 
dyplomy [nagrody], Certyfikaty drukowane, Bilety, Drukowane bilety, 
Bilety wstępu, Wydawnictwa jednorazowe, Torby, koperty i woreczki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Magazyny, albu-
my, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, afisze, nalepki, naklejki, 
artykuły piśmiennicze, 35 Reklama i marketing, Agencje reklamowe, 
Sługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i  interne-
towej, Prenumerata gazet dla osób trzecich, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne [publicity], Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za  pomocą mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Pokazy towarów, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Projektowa-
nie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 



Nr 19/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 29

Usługi przeglądu prasy, Usługi public relations, Organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Publikacja tre-
ści reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, 
Reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), Reklama w czasopi-
smach, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek 
i  czasopism, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, 
Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Publi-
kowanie multimedialne książek, Multimedialne wydania gazet, Mul-
timedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania magazynów, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Usługi publikacji 
multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i  gazet, Usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Organizowanie 
ceremonii wręczania nagród, Organizowanie zawodów i  ceremonii 
przyznawania nagród, Certyfikacja w odniesieniu do nagród eduka-
cyjnych, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za  pomocą strony 
internetowej, Produkcja filmów i  nagrań wideo, produkcja reklam 
radiowych i  telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, orga-
nizowanie i  realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw 
kulturalnych i  edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związa-
ne z nauczaniem, rozrywką i  rekreacją, Organizowanie i prowadze-
nie: obozów sportowych i  wakacyjnych, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie: 
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, 
Organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi i zakładami 
wzajemnymi, 42 Usługi przygotowywania serwisów internetowych, 
Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i  utrzymywa-
nie stron internetowych, portali internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie, zarządzanie i  nadzór forami dyskusyjnymi on-line, 
Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron interneto-
wych w celu pozyskiwania informacji, Hosting treści cyfrowych, mia-
nowicie dzienników i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych w in-
ternecie, Udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
usługi portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymy-
wania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie 
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, 
projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych .

(111) 350728 (220) 2021 08 31 (210) 533328
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Netto Taka świeżość ma sens . MIX & EAT
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .28, 05 .03 .14, 07 .03 .11, 09 .01 .10, 26 .01 .03, 
26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata świeża, Suro-
we warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła .

(111) 350729 (220) 2021 08 31 (210) 533330
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20

(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS
(540) 

(531) 25 .01 .09, 27 .05 .01, 11 .01 .03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 350730 (220) 2021 08 31 (210) 533331
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS Z NATURY
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 25 .01 .09, 11 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 350731 (220) 2019 03 07 (210) 496845
(151) 2019 12 06 (441) 2019 06 24
(732) VITAFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeamFer
(540) 

(591) fioletowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac), albumina [zwierzę-
ca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd krotonowy, aldehyd mrów-
kowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spo-
żywczego, alginiany do  celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne 
związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, 
ałun, ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu, ameryk 
(Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak do  celów przemysło-
wych, amonowy aldehyd, antydetonatory do  silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian 
ołowiu, astat (At), azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów 
chemicznych, azotan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gurjuno-
wy do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen benzol, benzosul-
fimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, białko jo-
dowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne 
hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
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biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, bizmut (Bi), błony rentgenowskie światłoczułe, lecz nie  na-
świetlone, boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer 
(Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki czysz-
czące do  kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia 
do odbarwiania olejów, chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pig-
mentów, chlor (Cl), chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu, chlorek 
palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromo-
wy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjana-
mid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], cymen, czterochlorki, czte-
rochlorometan węgla, defolianty, dekstryna [klej], detergenty 
stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów przemysło-
wych, diatomit, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemicz-
ne do  olejów, dodatki chemiczne do  paliwa, dodatki chemiczne 
do płuczek wiertniczych, dodatki detergentowe do benzyny, dolomit 
do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, drewno 
garbarskie, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian 
sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu 
do  celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej, dysproz (Dy), 
ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty 
do  użytku w  produkcji kosmetyków, ekstrakty z  herbaty do  użytku 
w produkcji środków farmaceutycznych, emulgatory, emulsje fotogra-
ficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do  celów che-
micznych, enzymy do  celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla 
przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe do  celów chemicznych, 
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, erb (Er), estry, estry celulo-
zy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter 
siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, etery glikolu, 
europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm), filmy światłoczu-
łe, nienaświetlone, flawonoidy do celów przemysłowych [związki fe-
nolowe] flokulanty, fluor (F), folarskie preparaty dla przemysłu włó-
kienniczego, formierskie preparaty stosowane w  odlewnictwie, 
fosfatydy, fosfor (P, ) fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin (Gd), gal 
(Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, garbnik, gaz pędny 
do  aerozoli, gazy ochronne do  spawania, gazy zestalone do  celów 
przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowa-
nia jako nawóz, gleba do upraw, glicerydy gliceryna do celów przemy-
słowych, glikol, glikozydy, glina porowata do hydroponicznej uprawy 
roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glu-
koza do celów przemysłowych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego 
lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do użytku 
przemysłowego, grafen, grafit do  celów przemysłowych, guano [na-
wóz ptasi], guma arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały 
do  klejenia) do  celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho), hormony 
przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, hydrazyna, iłowe płucz-
ki wiertnicze, impregnacja skóry (środki chemiczne do-), iterb (Yb), Itr 
(Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod 
do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów prze-
mysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci 
(I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny, inny niż do ce-
lów farmaceutycznych, karbolineum do  ochrony roślin, katalizatory, 
katalizatory biochemiczne, katechu, kazeina dla przemysłu spożyw-
czego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele 
tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo 
do  celów przemysłowych, ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi, 
inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub do środ-
ków spożywczych, klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego 
lub domowego, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do afi-
szów, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje 
do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do  celów przemysło-
wych, kolodium, komórki macierzyste, inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania w przemyśle farma-
ceutycznym, kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, 
kreozot do  celów chemicznych, krypton (kr), krzem, krzemian glinu, 
krzemiany, ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy, 
kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do  celów przemysło-
wych, kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kwas 
fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas garbni-
kowy, kwas glutaminowy do  celów przemysłowych, kwas jodowy, 
kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, 
kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicy-
lowy, kwas sebacynowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy, kwas solny, 
kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy, 

kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy ben-
zenopochodne, kwasy mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczo-
we, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicz-
nych, lakmus, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu 
spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecytyna [su-
rowiec], lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna do  celów 
przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], magnezyt, manganian, 
masa papiernicza, mastyks do skór, mastyks do szczepienia drzew, ma-
styksy do opon, materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako 
środki filtrujące, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały 
filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje ro-
ślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], 
materiały syntetyczne do  absorpcji oleju, mąka z  tapioki do  celów 
przemysłowych, mąki do  celów przemysłowych, metale alkaliczne, 
metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, miazga 
drzewna, mieszaniny do gwintowania, mieszanki ceramiczne do spie-
kania [granulki i  proszki], mieszanki do  gaszenia ognia, mieszanki 
do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, mieszanki do pro-
dukcji ceramiki technicznej, mieszanki do produkcji płyt gramofono-
wych, mieszanki do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury-) inne, 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, moderatory do reak-
torów jądrowych, morska woda do celów przemysłowych, mydła [me-
taliczne] do  celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, 
nadsiarczany, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, nadwęgla-
ny, naftalen, nanoproszki do celów przemysłowych, nawozy, nawozy 
azotowe, nawozy z  mączki rybnej, neodym (Nd), neon (Ne), neptun 
(Np), neutralizatory gazów toksycznych, nitroceluloza, obornik, ocet 
drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], 
octan amylu, octan celulozy, nieprzetworzony, octan glinu, octan oło-
wiu, octan wapnia, octany [środki chemiczne, odczynniki chemiczne, 
inne niż do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej przekła-
dniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego gar-
bowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje przekładniowe, olejowe 
spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne pozostałości pofer-
mentacyjne [nawóz], paliwo do reaktorów jądrowych, papier baryto-
wy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier fotometryczny, 
papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i eterynaryjnych, 
papier światłoczuły, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna 
do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek 
formierski, pierwiastki radioaktywne do celów naukowych, plastizole, 
plastyfikatory, pluton (Pu), płótno światłoczułe do fotografii, płyn prze-
ciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiar-
czania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego 
ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do mate-
riałów ściernych, płytki do ferrotypia [fotografika], płytki fotograficzne 
światłoczułe, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], pochodne 
benzenu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu, podłoża 
dla upraw bezglebowych [rolnictwo], pokrycia humusowe, polimery 
na bazie dendrymerów do użytku w produkcji kapsułek do produktów 
farmaceutycznych, polon (Po), potas (K), potaż, powłoki chemiczne 
do soczewek okulistycznych, prazeodym (Pr), preparaty antystatycz-
ne, inne niż do  użytku domowego, preparaty bakteriologiczne 
do octowania, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycz-
nego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku me-
dycznego i  weterynaryjnego, preparaty chemiczne do  barwienia 
szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do  impre-
gnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, pre-
paraty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia 
emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty 
chemiczne do  upłynniania skrobi [środki do  odklejania], preparaty 
chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarza-
nia pigmentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u ro-
ślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, prepa-
raty chemiczne do  zapobiegania powstawaniu plam na  tkaninach, 
preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemicz-
ne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, pre-
paraty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, preparaty do  destylacji spirytusu drzewnego, preparaty 
do  galwanizacji, preparaty do  klarowania, preparaty do  klarowania 
moszczu, preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia, prepa-
raty do  konserwacji cegły [z  wyjątkiem farb i  olejów], preparaty 
do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do lutowania, preparaty do obróbki wykoń-
czeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgu-
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mowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do od-
puszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach 
produkcyjnych, preparaty do  oszczędzania paliwa, preparaty 
do  oszczędzania węgla, preparaty do  produkcji światła błyskowego, 
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego, preparaty do  usuwania kamienia kotłowego, inne niż 
do  użytku domowego, preparaty do  utwardzania metali, preparaty 
do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybiela-
nia [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wy-
prawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, prepa-
raty do  zmiękczania mięsa do  celów przemysłowych, preparaty 
enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne 
do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojo-
wego, preparaty folarskie, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, 
preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, preparaty konserwujące 
stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty krioge-
niczne, preparaty odwadniające do celów przemysłowych, preparaty 
ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty 
przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty uła-
twiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroelementów dla roślin, 
preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpiecza-
jące przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], prepa-
raty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające 
powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworze-
niu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się 
chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, 
preparaty zwilżające do użytku w przemyśle włókienniczym, prepara-
ty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywia-
nia kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowa-
ne w  fotografii, produkty do  zmętniania emalii, produkty uboczne 
procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, promet (Pm), 
protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], proteiny dla przemysłu spo-
żywczego, proteiny do użytku w procesie produkcji, proteiny do użyt-
ku w  produkcji suplementów żywnościowych, przeciwutleniacze 
do użytku w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji far-
maceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, 
przeciwutleniacze do  użytku w  produkcji suplemetów żywnościo-
wych, przyspieszacze wulkanizacji, rad do  celów naukowych, radon 
(Rn), reduktory do użytku w fotografii, ren (Re), rozpuszczalniki do la-
kierów, rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, rozszczepial-
ne pierwiastki chemiczne, roztwory do cyjanotypii, roztwory salmiaku, 
roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, roztwory zapobiegające 
tworzeniu się piany w akumulatorach, rtęć (Hg), rubid (Rb), sacharyna, 
sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub 
rolniczych, saletra, salmiak [techniczny chlorek amonu], samar (Sm), 
samozabarwiający się papier [fotografia], selen (Se), sensybilizatory fo-
tograficzne, sensybilizowane płytki do  druku offsetowego, siarczan 
baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek węgla, 
siarczki siarka (S), silikony, skand (Sc), składniki chemiczne do uzdatnia-
nia wody, skrobia do  celów przemysłowych, skrobia ziemniaczana 
do  użytku przemysłowego, soda amoniakalna, soda kalcynowana, 
soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole [nawozy], sole [prepa-
raty chemiczne], sole amoniakalne, sole do  barwienia metali, sole 
do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali 
alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole 
metali ziem rzadkich, sole rtęci, sole sodowe (związki chemiczne), sole 
tonujące [fotografika], sole wapnia, sole złota, sole żelaza, sos do przy-
gotowywania tytoniu, sód (Na), sól do  konserwowania, inna niż 
do  żywności, sól kamienna, sól, surowa, spinel (minerał z  gromady 
tlenków), spirytus drzewny, spoiwa (preparaty do impregnacji wodo-
odpornej-), z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa do naprawy 
stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], spoiwa odlewnicze, 
stront (Sr), substancje chemiczne do  konserwowania żywności, sub-
stancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje garbujące, 
substancje powierzchniowo czynne, substancje zmętniające do szkła, 
substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek 
węgla], sumak do garbowania, superfosfaty [nawozy], szczawian pota-
sowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne, szkło (preparaty chemiczne 
przeciw matowieniu-), szkło wodne, szpachlówka do karoserii samo-
chodowej, szpat ciężki [baryt], sztuczne słodziki [preparaty chemicz-
ne], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla 
przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 

herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki 
chemiczne do  bielenia tłuszczów, środki chemiczne do  fermentacji 
wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki 
chemiczne do  matowienia szkła, środki chemiczne do  oczyszczania 
oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemicz-
ne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania osadu węglowe-
go z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemicz-
ne do wyprawiania skór, środki chemiczne do zapobiegania chorobom 
winorośli, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właści-
wości wodoodporne, środki chemiczne stosowane do  zapobiegania 
kondensacji, środki chłodzące do silników pojazdów, środki do klaro-
wania i konserwowania piwa, środki do konserwacji betonu, z wyjąt-
kiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwa-
cji piwa, środki do  matowienia, środki do  ochrony nasion, środki 
do oddzielania tłuszczów, środki do renowacji płyt gramofonowych, 
środki do  wypełniania ubytków w  drzewach [leśnictwo], środki dys-
pergujące olej, środki klejące do stosowania w przemyśle włókienni-
czym, środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-), 
środki zmiękczające do  celów przemysłowych, środki zmiękczające 
wodę, tal (Tl), talk [krzemian magnezowy], tanina, taśmy filmowe, świa-
tłoczułe lecz nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb (Tb), tetra-
chlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny do  światłokopii, 
tlen (O), tlen do celów przemysłowych, tlenek antymonu, tlenek baru, 
tlenek chromowy, tlenek glinu, tlenek kobaltu do  celów przemysło-
wych, tlenek litu, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu, 
toluen, topniki do lutowania, tor (Th), torf [nawóz], tragakantowa guma 
do użytku przemysłowego, tul (Tm), tworzywa sztuczne nieprzetwo-
rzone, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tymol do celów prze-
mysłowych, tytanit, uran (U), utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa 
silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wa-
pienia, wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węgiel aktyw-
ny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi, węglan magnezowy, 
węglan wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węglik wapnia, 
węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witaminy dla przemy-
słu spożywczego, witaminy do  użytku w  produkcji farmaceutyków, 
witaminy do  użytku w  produkcji kosmetyków, witaminy do  użytku 
w  produkcji suplementów żywnościowych, witeryt, woda ciężka, 
woda destylowana, woda potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotle-
nek glinu, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowi-
nian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy 
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysło-
wych, wodór (H), wodziany [hydraty], wosk do szczepienia drzew, wy-
mienniki jonowe [chemikalia], wywoływacze fotograficzne, wzmac-
niacze chemiczne do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do papieru, 
zakwaszona woda do  ładowania akumulatorów, zaprawy farbiarskie 
do metali, zasady [preparaty chemiczne], ziemia doniczkowa, ziemia 
fulerska dla przemysłu włókienniczego, ziemie rzadkie, zlepiające 
środki do betonu, związki baru, związki fluoru, żelatyna do celów foto-
graficznych, żelatyna do  celów przemysłowych, żelazocyjanki, żele 
do  elektroforezy, żużel [nawóz], żywice epoksydowe w  stanie suro-
wym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie 
surowym .

(111) 350732 (220) 2021 02 25 (210) 525167
(151) 2022 04 13 (441) 2021 04 26
(732) PUZIO KRZYSZTOF, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMETHEUS
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 12 Drony .

(111) 350733 (220) 2021 05 18 (210) 529061
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) super bambino
(540) 

(531) 02 .01 .16, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 9 Projektory, Ekrany projekcyjne, Urządzenia do naucza-
nia, Urządzenia multimedialne, 20 Meble, Meble szkolne, Meble 
biurowe, Meble metalowe, Krzesła, Stoły, Łóżka, Materace, Tablice 
do pisania flamastrami do celów prezentacyjnych, Tablice kredowe 
do  celów prezentacji, 27 Dywany, chodniki i  maty, 28 Gry, Artyku-
ły gimnastyczne, Zabawki, Przyrządy na  place zabaw, 41 Edukacja, 
Szkolenia .

(111) 350734 (220) 2021 08 12 (210) 532705
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MAZUREK JACEK LARGET, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Larget
(540) 

(591) szary, ciemnopomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 17 .02 .01, 17 .02 .04
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe [budownictwo], 37 Budownictwo .

(111) 350735 (220) 2021 09 13 (210) 533873
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) WIGOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIGEOL
(510), (511) 22 Wyroby powroźnicze, Liny, Szpagaty i wyroby siecio-
we, Włókniny i  wyroby wykonane z  włóknin z  wyłączeniem odzie-
ży zawarte w tej klasie, Wyroby tekstylne techniczne i przemysłowe 
zawarte w  tej klasie, Włókna chemiczne, Wyroby dla budownictwa 
z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, 24 Tkaniny z włókien che-
micznych, Wykończenia wyrobów włókienniczych, 35 Usługi sprze-
daży hurtowej wyrobów tekstylnych, 40 Obróbka mechaniczna ele-
mentów metalowych .

(111) 350736 (220) 2021 09 13 (210) 533875
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) WIGOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIGOLEN
(510), (511) 22 Wyroby powroźnicze, Liny, Szpagaty i wyroby siecio-
we, Włókniny i  wyroby wykonane z  włóknin z  wyłączeniem odzie-
ży zawarte w tej klasie, Wyroby tekstylne techniczne i przemysłowe 
zawarte w  tej klasie, Włókna chemiczne, Wyroby dla budownictwa 
z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, 24 Tkaniny z włókien che-
micznych, Wykończenia wyrobów włókienniczych, 35 Usługi sprze-
daży hurtowej wyrobów tekstylnych, 40 Obróbka mechaniczna ele-
mentów metalowych .

(111) 350737 (220) 2021 09 23 (210) 534434
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SŁOMKA SZYMON CAD, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAŁKA
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 30 Lody, Desery lodowe, Sorbety, Lody owocowe, Mro-
żone jogurty, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Wafelki 
do  lodów, Słodycze, Wyroby cukiernicze, Syropy smakowe, Polewy 
cukiernicze, Batony i lizaki lodowe, Jadalne ozdoby do ciast i lodów, 
Sosy do deserów w tym lodów .

(111) 350738 (220) 2021 08 24 (210) 533075
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) FORUM INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greener you
(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 01 .15 .23, 05 .03 .06, 05 .03 .14, 26 .01 .04, 26 .01 .13, 26 .01 .15, 
27 .05 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych 
urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie do gier elektronicznych 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, Oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywa-
nia gier komputerowych, do pobrania, Programy do gier komputero-
wych do  pobrania z  Internetu [oprogramowanie], Programy gier 
komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], Progra-
my gier komputerowych do  pobrania za  pośrednictwem Internetu 
[oprogramowanie], Oprogramowanie do gier wideo, Oprogramowa-
nie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, 
Programy do  gier wideo [oprogramowanie komputerowe], Interak-
tywne rozrywkowe oprogramowanie komputerowe do  gier wideo, 
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych za-
pisanych na nośnikach danych, Pobieralne gry komputerowe, Progra-
my gier komputerowych do  pobierania, Programy gier elektronicz-
nych do  pobrania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, 
Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interak-
tywnych online, Oprogramowanie gier interaktywnych, Oprogramo-
wanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprze-
wodowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do pobrania 
na urządzenia bezprzewodowe, Oprogramowanie do gier kompute-
rowych i  elektronicznych, Oprogramowanie gier elektronicznych, 
Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-
rowymi do noszenia na sobie, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobil-
ne aplikacje, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  transmisji 
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządza-
nia informacjami, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do za-
rządzania danymi, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje do  pobrania 
na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowa-
nie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie edukacyj-
ne prezentujące instrukcje do gier, Programy komputerowe [softwa-
re] do  gier wideo, Interaktywne oprogramowanie multimedialne 
do  rozgrywania gier, Programy do  gier komputerowych ładowalne 
za  pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Programy do  gier 
komputerowych [oprogramowanie], Oprogramowanie do gier kom-
puterowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Urządzenia i przy-
rządy multimedialne, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Urządze-
nia do  przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], 
Urządzenia do  przechowywania danych, Urządzenia pamięciowe 
do  przechowywania danych, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia i przyrządy kodujące 
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i dekodujące, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia do pa-
miętania danych, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elek-
tronicznie z Internetu, Pliki multimedialne do pobrania, Komputero-
we mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do  kompresji danych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do nosze-
nia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmi-
sji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za  pośrednic-
twem Internetu, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
użytkowe do  urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie użyt-
kowe do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe 
do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem 
internetu, Oprogramowanie użytkowe do  usług przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, 
Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Użyt-
kowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, Oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, Kodo-
wane karty dostępu do  oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynko-
wych, Oprogramowanie komputerowe [programy] do  zarządzania 
bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki 
i  dźwięków, Oprogramowanie komputerowe do  tworzenia baz 
do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputero-
we do tworzenia i projektowania stron internetowych, Oprogramo-
wanie komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, Oprogra-
mowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, Oprogramowanie 
komputerowe do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cy-
frowych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sie-
ci komputerowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie kompu-
terowe do zarządzania danymi, 38 Usługi komunikacyjne świadczo-
ne drogą elektroniczną, Usługi komunikacyjne umożliwiające prze-
syłanie informacji za  pomocą środków elektronicznych, Usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi 
łączności cyfrowej, Usługi łączności, Usługi łączności audiowizualnej, 
Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności w zakresie elektro-
nicznej transmisji danych, Usługi łączności umożliwiające przesyła-
nie informacji, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, 
Usługi w  zakresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi w  za-
kresie komunikacji interaktywnej, Usługi zintegrowanego przesyła-
nia wiadomości, Usługi informacyjne on-line związane z telekomuni-
kacją, Usługi telekomunikacyjne w  zakresie zapewniania dostępu 
do  komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do  baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie do-
stępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie do-
stępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz 
danych, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Inter-
netu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z kom-
puterowymi bazami danych i  z  Internetem, Usługi komunikacyjne 
w zakresie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do blogów 
internetowych, Zapewnianie dostępu do  elektronicznego rynku 
[portalu] w  sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do  fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi w zakresie przekierowywania 
do  stron internetowych, Usługi informacyjne i  doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do forów interne-
towych, Zapewnianie dostępu do  internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów] i forów internetowych, Zapewnianie dostępu do inter-
netowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  platform internetowych 
w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do platform 
handlu elektronicznego w  Internecie, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do kanałów 
telekomunikacyjnych w  zakresie usług telezakupów, Zapewnianie 
elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, Zapewnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Zapewnianie połączeń 
telekomunikacyjnych z  Internetem, Zapewnianie połączeń teleko-
munikacyjnych do  światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, 
Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii 

chatów, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla centrów 
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Za-
pewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych 
w sieciach danych, Zapewnianie dostępu użytkownikom do global-
nej sieci komputerowej i  stron online zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do Internetu (dostawcy usług), Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do  informacji w  Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w Internecie, Zapewnianie wielu użytkownikom dostępu 
do globalnej sieci komputerowej, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie online, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  treści audio za  po-
średnictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do centrów serwerowych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do witryn 
elektronicznych, Zapewnianie dostępu do  treści multimedialnych 
online, Zapewnianie dostępu do  stron w  elektronicznej sieci infor-
macyjnej, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunika-
cyjnych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materia-
łów wideo, Zapewnianie dostępu do  portali w  Internecie, 
Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trze-
cich, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Przekazywanie informa-
cji za  pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie danych za  po-
średnictwem środków elektronicznych, Elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości, Odbieranie i  przesyłanie elektronicznych wiadomości, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy interneto-
we [przesyłanie wiadomości internetowych], Przesyłanie dalej wia-
domości przez telefon, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem 
telefonu, Przesyłanie wiadomości za  pomocą sieci internetowej 
(Web Messaging), Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci kompute-
rowych, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny interneto-
wej, Przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, Usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wspomagane komputerowo prze-
syłanie wiadomości, Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji 
bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał 
komunikacji, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interneto-
we), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Telematyczne wysyłanie informacji, Transfer cyfro-
wy danych, Automatyczny transfer danych cyfrowych za  pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, 
dźwięków lub obrazów, Cyfrowa transmisja danych za  pośrednic-
twem Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna 
transmisja i  retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiado-
mości i danych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elek-
troniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, Elektryczna 
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania 
danych, w tym w ramach Internetu, Międzynarodowa transmisja da-
nych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Satelitarna transmisja 
danych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, 
Transmisja danych, Transmisja danych audio za pośrednictwem Inter-
netu, Transmisja danych drogą kablową, Transmisja danych, dźwię-
ków i obrazów za pośrednictwem satelitów, Transmisja danych i infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, 
Transmisja danych i nadawanie danych, Transmisja danych lub obra-
zów audiowizualnych za  pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja 
dźwięku za  pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja informacji do  celów domowych, Transmisja informacji 
do  celów biznesowych, Transmisja i  odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja 
informacji z  baz danych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i  obrazów, 
Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wi-
deo i informacji, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji 
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wideo, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja 
informacji za  pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, Transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci tele-
komunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem transferu 
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych 
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Inter-
netu, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomo-
ści [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci 
komputerowych, Transmisja treści wideo za  pośrednictwem sieci 
cyfrowych, Transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów 
i danych, Transmisja wiadomości i aktualności, Elektroniczna transmi-
sja poczty i wiadomości, Elektroniczna transmisja wiadomości, Od-
bieranie i  transmisja wiadomości, Transmisja i  odbiór wiadomości 
za  pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, Transmisja 
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sie-
ci łącznościowych, Transmisja wiadomości za  pośrednictwem me-
diów elektronicznych, Umożliwianie telekomunikacji bezprzewodo-
wej za  pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja zaszyfrowanych komunikatów, Usługi cyfrowej transmisji 
danych audio i wideo, 42 Badania z zakresu analizowania odpadów, 
Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania w  zakresie no-
wych produktów, Badania w dziedzinie ekologii, Badania w dziedzi-
nie mediów społecznościowych, Badania w  dziedzinie żywności, 
Usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środo-
wiska, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wia-
domości i danych, Doradztwo techniczne w zakresie usług badaw-
czych dotyczących artykułów spożywczych i  suplementów diety, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Usługi szyfro-
wania danych, Opracowywanie programów do  przetwarzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
danych, Administracja serwerów, Opracowywanie i tworzenie kom-
puterowych programów przetwarzania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów do  wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowa-
nie i  opracowywanie systemów do  wyświetlania danych, Projekto-
wanie i  opracowywanie systemów do  przechowywania danych, 
Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Opracowywa-
nie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Usługi projektowe związane z opracowywa-
niem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, 
Obsługiwanie wyszukiwarek, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do  wprowadzania danych, Usługi technologiczne w  zakresie 
komputerów, Zdalne administrowanie serwerem, Usługi w zakresie 
sieci komputerowej .

(111) 350739 (220) 2021 09 08 (210) 533684
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) RICHARD ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICHARD RE ENGINEERING
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 
27 .05 .23, 17 .05 .21, 15 .07 .07, 15 .07 .19
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu .

(111) 350740 (220) 2021 09 24 (210) 534346
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZUM
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizo-
wanie bankietów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i  napojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i  barach, Snack-bary, Usługi barów i  restauracji, Usługi 
barowe, Usługi kawiarni, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji washo-
ku, Usługi restauracji z  daniami ramen, Usługi w  zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości .

(111) 350741 (220) 2021 09 24 (210) 534347
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .09, 26 .11 .13, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów 
w  bistrach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Organizowanie bankietów, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie jedzenia i  napojów, Serwowanie napojów alkoholo-
wych, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Snack-bary, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi restauracji serwu-
jących tempurę, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi w za-
kresie jedzenia na  wynos, Usługi w  zakresie przygotowywania po-
siłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości .

(111) 350742 (220) 2021 10 25 (210) 535662
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
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(732) KOŁŁB-SIELECKA IZABELLA, KOŁŁB-SIELECKI GRZEGORZ 
LASTOWICZE .PL SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lastowicze
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w  dziedzinie podróży służbowych, Promocja [reklama] 
podróży, 39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje 
rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania podróży, Do-
radztwo w zakresie podróży, Doradztwo w zakresie planowania trasy 
podróży, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom 
podróży, Informacje dotyczące podróży (Usługi w  zakresie zapew-
niania-), Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwo-
wanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie 
podróży, Planowanie podróży, Planowanie trasy podróży, Rezerwa-
cja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwa-
cja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc [podróż], Świadczenie usług 
w  zakresie informacji podróżnej, Transport bagażu podróżnego, 
43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania na  rzecz podróżnych, Rezerwowanie pokojów dla 
podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezer-
wacji hotelowych, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania tymczasowego, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi biur podróży w  zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelu, Usługi biur podróży w zakresie organizowania 
zakwaterowania .

(111) 350743 (220) 2021 10 25 (210) 535664
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) KOŁŁB-SIELECKA IZABELLA, KOŁŁB-SIELECKI GRZEGORZ 
LASTOWICZE .PL SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lastowiczka
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w  dziedzinie podróży służbowych, Promocja [reklama] 
podróży, 39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje 
rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania podróży, Do-
radztwo w zakresie podróży, Doradztwo w zakresie planowania trasy 
podróży, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom 
podróży, Informacje dotyczące podróży (Usługi w  zakresie zapew-
niania-), Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwo-
wanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie 
podróży, Planowanie podróży, Planowanie trasy podróży, Rezerwa-
cja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwa-
cja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc [podróż], Świadczenie usług 
w  zakresie informacji podróżnej, Transport bagażu podróżnego, 
43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania na  rzecz podróżnych, Rezerwowanie pokojów dla 
podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezer-
wacji hotelowych, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania tymczasowego, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi biur podróży w  zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelu, Usługi biur podróży w zakresie organizowania 
zakwaterowania .

(111) 350744 (220) 2021 10 27 (210) 535722
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MAŁKIEWICZ MARIUSZ PRODUKCJA SERÓW MARIUSZ 
MAŁKIEWICZ-DZIEDZIC, Drygulec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ser Sandomierski Zawisza Czarny
(510), (511) 29 Sery dojrzewające .

(111) 350745 (220) 2021 10 26 (210) 535713
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLOSTRUDERM
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy 
do  skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze nie-
lecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, Nielecznicze kremy do  kąpieli, Nielecznicze kremy 

do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszcza-
jące, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nie-
lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające, 
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające 
[kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kre-
my odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i  żele 
nawilżające, Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do  użytku ko-
smetycznego, Kremy nawilżające po  goleniu, Nawilżające kremy 
do skóry [kosmetyki], Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochron-
ne, Kremy ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy i  balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do  użytku 
kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do  rąk, 
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędr-
niania skóry wokół oczu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycz-
nego], Krem do  twarzy, Kremy do  twarzy, Kremy do  twarzy i  ciała, 
Kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy [kosmetyki], 
Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów, 
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy pielęgnacyj-
ne do włosów, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opa-
lania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Krem do opalania dla nie-
mowląt, Krem do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Zapachowe kremy do  ciała, Zapachowe płyny i  kremy 
do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologicz-
ne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, 
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzą-
cy [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji 
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy wybielające do skóry, 
Kremy do  utrwalania fryzury, Kosmetyki w  postaci kremów, Krem 
do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do  jasnej karnacji, Kremy 
do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do redukcji cellulitu, 
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy kon-
serwujące do skóry, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy po gole-
niu, Kremy przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizują-
ce [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy 
na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozja-
śniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod prysznic, 
Podkład w  kremie, Kremy do  aromaterapii, Kremy do  demakijażu, 
Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do depilacji, Kremy do gole-
nia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pielusz-
kową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w  kremie do  mycia, 
Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel 
po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, 
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nie-
lecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Żel do kąpieli, 
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
lów medycznych, Żele opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele 
do  golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele 
do  ciała, Żele do  twarzy i  ciała [kosmetyki], Peeling w  żelu, Żele 
do  twarzy, Żele po  opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w  formie żeli, 
Żele do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe 
maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do  celów kosmetycz-
nych, Balsamy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nieleczni-
cze balsamy do  skóry, Nielecznicze balsamy do  stóp, Nielecznicze 
balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała, 
Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy 
do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do wło-
sów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do bro-
dy, Balsamy do brody, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do  redukcji 
cellulitu, Balsamy do  celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy 
do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pie-
lęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone balsa-
mem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasącza-
ne balsamem kosmetycznym, Emulsja opóźniająca starzenie, 
Balsamy do  opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do  paznokci 
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie sło-
neczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Ko-
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smetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do  samoopalania, Kosmetyki do  stosowania na  skórę, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Ko-
smetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w  formie mle-
czek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako ko-
smetyki, Mieszanki do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka 
do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki za-
wierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Pre-
paraty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty 
do  samoopalania [kosmetyki], Preparaty do  wybielania skóry [ko-
smetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękcza-
jące [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty 
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki 
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się 
do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [ko-
smetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania 
i  oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w  postaci aerozolu 
do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania 
sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania 
miejscowego na  skórę do  celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Pre-
paraty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejsco-
wego na  twarzy, Preparaty złuszczające do  twarzy do  użytku 
kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji ciała, Płyny 
do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 Kremy nawil-
żające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy ochronne, Lecz-
niczy krem do  twarzy, Kremy do  rąk do celów medycznych, Kremy 
do ciała do użytku farmaceutycznego, Lecznicze kremy do ciała, Kre-
my do  stosowania na  noc [lecznicze], Kremy do  pielęgnacji skóry 
do  użytku medycznego, Kremy lecznicze do  ochrony skóry, Kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
żele do  ciała, Żele do  ciała do  użytku farmaceutycznego, Peeling 
w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], Far-
maceutyczne balsamy do  ust, Lecznicze balsamy do  ust, Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze 
maści na  wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze, Maści lecznicze 
do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze do stoso-
wania na  skórę, Maści antyseptyczne, Maści przeciwzapalne, Maści 
przeciw swędzeniu, Maści o  właściwościach leczniczych, Maści 
do  celów farmaceutycznych, Maści do  leczenia wysypki pieluszko-
wej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Kremy 
do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne, Kre-
my dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowa-
nia po  wystawieniu na  działanie promieni słonecznych, Lecznicze 
kremy do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy 
przeciw swędzeniu, Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy 
na odciski i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze do użytku medyczne-
go, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku derma-
tologicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycz-
nego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substancje lecznicze, 
Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, Uniwersalne leczni-
cze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku medycznego, Balsa-
my do  celów farmaceutycznych, Balsamiczne preparaty do  celów 
medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Spraye an-
tyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzch-
niach, Medyczne kremy terapeutyczne, Medyczne opatrunki do ran, 
Preparaty zawierające pantenol do  użytku medycznego, Preparaty 
medyczne, Spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Środki na-
wilżające do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku me-
dycznego .

(111) 350746 (220) 2020 11 17 (210) 521001
(151) 2021 11 09 (441) 2021 07 26
(732) MOKOSH DIDIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kazuń Nowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mokann
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], cytrynowe olejki eteryczne, 
kosmetyki do  cery zmarszczkowej, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, 
balsamy dla niemowląt, pudry w kamieniu [kosmetyki], zestawy ko-
smetyków, olejki do  masażu, kompaktowe kosmetyki do  makijażu, 
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], pianki [kosmetyki], 
maseczki do skóry [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmety-
ki], kosmetyki do ozdabiania, emulgowane olejki eteryczne, natural-
ne olejki eteryczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do  stosowania 
na skórę, szampony, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pa-
znokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], olejki eteryczne, żele na-
wilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], esencje 
eteryczne, kosmetyki w  postaci kremów, maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, serum pielęgnacyjne, kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
środki nawilżające do  twarzy [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], 
produkty powlekające usta [kosmetyki], kremy do  pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], toniki [kosmetyki], mieszanki do  rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu do kompaktów, aromaty [olejki 
aromatyczne], kolorowe kosmetyki do oczu, maseczki oczyszczające, 
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kremy kosmetyczne, kosmety-
ki w postaci różu, kosmetyki do pielęgnacji urody, mydła, kosmetyki, 
olejki nielecznicze, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], kre-
my odżywcze, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 
olejek do kąpieli, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku 
jako kosmetyki, balsamy do  opalania [kosmetyki], peeling do  stóp, 
krem pod oczy, korektory [kosmetyki], peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejek 
lawendowy, kremy do włosów, olejki do ciała [kosmetyki], błyszczyki 
do ust [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, olejki naturalne 
do  celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, maseczki do twarzy, olejki do odżywiania 
włosów, balsam odżywczy, kremy na noc [kosmetyki], krem bazowy, 
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, płynne kremy [kosmetyki], 
kosmetyki w  formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w  postaci 
cieni do  powiek, dezodoranty i  antyperspiranty, kosmetyki kolo-
ryzujące do  skóry, kosmetyki do  makijażu skóry, olejki do  opalania 
[kosmetyki], kosmetyki przeznaczone do  suchej skóry, olejki mine-
ralne [kosmetyki], maseczki do  ciała, krem przeciwzmarszczkowy, 
olejki po opalaniu [kosmetyki], nielecznicze balsamy do ust, kosme-
tyczne środki nawilżające, peelingi do  twarzy [kosmetyki], kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do  ciała, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy nielecznicze, olejek 
jaśminowy, mleczka do opalania [kosmetyki], żele do opalania, ma-
seczki do włosów, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], kremy 
do ciała, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do makijażu, kremy 
do depilacji, peelingi złuszczające do ciała, preparaty do demakijażu, 
kremy do rąk, sole do kąpieli, nawilżające balsamy do ciała [kosme-
tyki], nielecznicze peelingi do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, 
produkty przeciwsłoneczne do  ust [kosmetyki], kosmetyki nielecz-
nicze, kosmetyki do włosów, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
olejki do  celów kosmetycznych, olejki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], olejki zapachowe, kosmetyki w  formie żeli, 
olejki do  twarzy, kosmetyki do  użytku osobistego, olejek sosnowy, 
produkty perfumeryjne, szminki blokujące promieniowanie słonecz-
ne [kosmetyki], kosmetyki w  formie mleczek, balsam do  ciała, pły-
ny do  mycia twarzy [kosmetyki], olejek bergamotowy, nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], olejek migdałowy, kosmetyki do ust, 
olejek różany, toniki do  twarzy [kosmetyki], esencje do  pielęgnacji 
skóry, odżywki do włosów, kremy do twarzy do użytku kosmetycz-
nego, kremy ochronne, kosmetyki do makijażu twarzy, olejki toaleto-
we, serum do włosów, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry 
[peelingi], kosmetyki brązująco-opalizujące, serum do celów kosme-
tycznych, płyny do twarzy [kosmetyki], 4 świece stołowe, zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, świece zapachowe .

(111) 350747 (220) 2019 12 23 (210) 508421
(151) 2021 07 05 (441) 2020 02 10
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(732) SKIDDOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKIDDOÜ
(510), (511) 12 wózki dziecięce, hulajnogi (pojazdy), samochodowe 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, rowery, pojazdy do  poruszania 
się po  lądzie dedykowane dla dzieci do  lat 6, żadne z  powyższych 
nie  obejmuje pojazdów napędzanych za  pomocą silnika, skuterów 
śnieżnych i  innych pojazdów śnieżnych oraz towarów związanych 
ze sportami motorowymi, śniegiem, sportami zimowymi lub aktyw-
nościami zimowymi, 20 meble i  akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztucz-
ne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, 
zabawki i  akcesoria do  zabawy, żadne z  powyższych nie  obejmuje 
pojazdów napędzanych za pomocą silnika, skuterów śnieżnych i in-
nych pojazdów śnieżnych oraz towarów związanych ze  sportami 
motorowymi, śniegiem, sportami zimowymi lub aktywnościami zi-
mowymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wózki dziecięce, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: hulajnogi (pojazdy), usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: samochodowe 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: rowery, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: pojazdy do  poruszania 
się po lądzie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pojazdy do poruszania się po wodzie, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: artykuły i  sprzęt sportowy, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: de-
koracje świąteczne i  sztuczne choinki, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, żadne 
z powyższych nie obejmuje sprzedaży detalicznej pojazdów napę-
dzanych za  pomocą silnika, skuterów śnieżnych i  innych pojazdów 
śnieżnych oraz towarów związanych ze sportami motorowymi, śnie-
giem, sportami zimowymi lub aktywnościami zimowymi  .

(111) 350748 (220) 2021 08 31 (210) 533333
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łako MISIE
(540) 

(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 350749 (220) 2021 08 31 (210) 533335
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STÓŁ SOŁTYSA
(540) 

(591) biały, czarny, szary, czerwony, zielony
(531) 25 .03 .01, 25 .01 .05, 25 .01 .19, 25 .07 .25, 02 .01 .11, 11 .01 .03, 
26 .05 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 27 .05 .01

(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 350750 (220) 2021 09 01 (210) 533435
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) GŁOWNIA-TACAKIEWICZ PAULINA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KODODI
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 03 .07 .06, 03 .07 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Bielizna domowa, 
w tym ręczniki do twarzy, Japońskie ręczniki bawełniane (tenugui), 
Kuchenne ręczniki [tekstylne], Materiał ręcznikowy, Prześcieradła 
kąpielowe (ręczniki), Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do  rąk, 
Ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki do rąk 
z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpie-
lowe], Ręczniki frotte, Ręczniki golfowe, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki 
kąpielowe do owijania, Ręczniki kuchenne, Śpiworki dla niemowląt, 
Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Baldachimy nad łóżeczka dzie-
cięce, Kocyki dziecięce, 25 Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Buty dziecięce, Majtki dziecięce 
[odzież], Spodnie dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], 28 Artykuły 
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 350751 (220) 2021 09 29 (210) 534522
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yasmeen
(510), (511) 3 Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki, Aerozole do  odświe-
żania i  oczyszczania skóry, Aloesowe preparaty do  celów kosme-
tycznych, Ambra, Antyperspiranty, Aromaty, Aromatyczne olejki 
do  kąpieli, Aromatyczne olejki eteryczne, Balsam do  ciała, Balsam 
do włosów, Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetycz-
ne, Bazy do  perfum kwiatowych, Błyszczyki do  ust, Brokat kosme-
tyczny, Bursztyn jako wyrób perfumeryjny, Chusteczki nasączone 
olejkami Eterycznymi, Chusteczki perfumowane, Dezodoranty, Eks-
trakty perfum, Esencje Eteryczne, Olejki eteryczne, Gaziki do celów 
kosmetycznych, Kadzidełka, Kosmetyczne Peelingi do ciała, Kosme-
tyczne płyny do  włosów, Kosmetyki do  ust, Kosmetyki do  włosów, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosme-
tyki w  formie żeli, Kosmetyki w  postaci kremów, Kosmetyki w  po-
staci płynów, Kostki mydła do mycia ciała, Kremowe mydło do ciała, 
Kremy do rąk, Krem do skóry, Lakier do włosów, Lakiery do Paznokci, 
Maseczki do ciała, Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mydła, Od-
żywki do Włosów, Olejek do kąpieli, Olejek do włosów, Olejki do cia-
ła w sprayu, Olejki naturalne do Perfum, Olejki zapachowe, Peeling 
do stóp, Peeling do twarzy, Perełki zawierające Kosmetyki do kąpieli, 
Produkty perfumeryjne, Perfumowane balsamy, Perfumowane My-
dła, Perfumowane saszetki, Perfumowane wody toaletowe, Perfumy, 
Piżmo jako wyrób Perfumeryjny, Płatki kąpielowe, Płyny do aromate-
rapii, Płyny do kąpieli, Płyny do mycia, Poduszki wypełnione substan-
cjami zapachowymi, Pojemniki z substancjami zapachowymi poko-
jowe, Spraye zapachowe, Preparaty do kąpieli, Preparaty do mycia, 
Preparaty pielęgnacji ciała, Produkty do  perfumowania pomiesz-
czeń, Proszek do kąpieli, Saszetki perfumowane, Serum pielęgnacyj-
ne, Sole zapachowe do kąpieli, Środki Zapachowe do pomieszczeń, 
Szampony, Żele do  użytku kosmetycznego, Zioła do  kąpieli, Masło 
do ciała, Olejki do opalania, Balsamy po opalaniu, Kremy do opalania, 
Olejki po Opalaniu, Mleczka do opalania, Kremy do twarzy, Pumeks, 
Kosmetyczne kredki do oczu, Kredki do makijażu, Kredki do makija-
żu oczu, Kredki do oczu, Kredki do oczu w płynie, Kredki do powiek, 
Kredki do ust, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Eyelinery, Eyelinery [ko-
smetyki], Eyelinery w ołówku, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka 
stożkowe [dhoop], Kadzidła w aerozolu, Kadzidła w formie stożków, 
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Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Nielecznicze spraye 
do jamy ustnej, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, Płyny 
do płukania jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecz-
nicze], Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji jamy ustnej i  zębów, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Środki 
do higieny jamy ustnej, Zestawy produktów do higieny jamy ustnej, 
Jadalna pasta do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze 
środki do mycia zębów, Pasta do zębów, Pasta do zębów w  formie 
tabletek twardych, Pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, 
Pasty wybielające do zębów, Paski do wybielania zębów nasączone 
preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Płyn do czyszczenia 
zębów, Płyny do  czyszczenia zębów, Preparaty do  czyszczenia zę-
bów, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do czysz-
czenia zębów przeznaczone do  żucia, Preparaty do  pielęgnacji 
zębów, Preparaty wybielające do  zębów, Masła do  twarzy, Masła 
do  twarzy i  ciała, Henna [barwnik kosmetyczny], Henna do  celów 
kosmetycznych, Henna w proszku, Perfumy w postaci stałej, Perfu-
my w  płynie, Serum do  celów kosmetycznych, Nielecznicze serum 
do skóry, Serum do korekcji oczu, Serum do pielęgnacji włosów, Se-
rum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum do układania wło-
sów, Serum do włosów, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla 
skóry [kosmetyk], Serum przeciwdziałające starzeniu się do  użytku 
kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Płyny do  de-
makijażu, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Preparaty do demaki-
jażu, Preparaty do  demakijażu oczu, Środki do  demakijażu, Mlecz-
ka do  demakijażu, Kremy do  demakijażu, Mleczko do  demakijażu, 
Żele do  demakijażu, Środki do  demakijażu oczu, Waciki nasączone 
środkami do  demakijażu, Patyczki bawełniane nasączone prepara-
tami do  demakijażu, 4 Świece zapachowe, Świece perfumowane, 
Świece, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, Świece pływają-
ce, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece pochłaniające 
dym, Świece o kształtach owoców, Świece o zapachu piżma, Świece 
do lampek nocnych, Świece i knoty do oświetlenia, Świece zawiera-
jące środki do odstraszania owadów, Świece i knoty do świec w celu 
oświetlenia, 21 Aparatura do aromatyzowania powietrza, Aplikatory 
do kosmetyków, Atomizery do perfum, Dozowniki do kosmetyków, 
Dozowniki do  mydła w  płynie, Dozowniki do  produktów do  my-
cia ciała, Etui na pałeczki, Flakony na perfumy, Fiolki szklane, Gąbki 
do ciała, Gąbki do kąpieli, Gąbki do makijażu, Grzebienie, Kadzielnice, 
Kosmetyczki na przybory toaletowe, Mydelniczki, Myjki do peelingu 
ciała, Myjki złuszczające do  skóry, Pędzelki do  makijażu, Podgrze-
wacze na  świeczki, Przybory kosmetyczne, Rozpylacze do  perfum, 
Szczoteczki do  oczyszczania skóry, Szczotki do  mycia, Szczotki 
do  włosów, Szczotki kąpielowe, Uchwyty na  kadzidełka, Uchwyty 
na kosmetyki, Kominki zapachowe, 35 Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej produktów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi handlu detalicznego związane ze  środkami zapa-
chowymi, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne 
i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w  dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Udo-
stępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosme-
tycznych, Usługi reklamowe w zakresie produktów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla ludzi, 44 Zabiegi kosmetyczne, Konsultacje dotyczące kosmety-
ków, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetycz-
ne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania ma-
kijażu, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało .

(111) 350752 (220) 2021 09 30 (210) 534562
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) BAJKA TOMASZ, Września (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KLIMA-MUSIC
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .15 .17, 07 .01 .08, 07 .01 .24, 24 .17 .12
(510), (511) 37 Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyj-
nych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu 
klimatyzacyjnego, 41 Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne .

(111) 350753 (220) 2021 10 01 (210) 534676
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BEST FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAFFA BAKERY
(540) 

(591) niebieski, brązowy, niebieski, czarny, pomarańczowy
(531) 08 .01 .03, 08 .01 .04, 08 .01 .08, 26 .11 .03, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 30 Chleb i  bułki, Bułki z  nadzieniem, Chleb, Chleb bez-
drożdżowy, Ciasto na wypieki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukier-
nicze, Ciastka, Ciasta, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, 
Przyprawy, Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Kakaowe napoje, 
Herbaty, Makarony, Kawa, 43 Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem .

(111) 350754 (220) 2021 10 04 (210) 534720
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) KREFT NATALIA, Orle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LANOCHE
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy .

(111) 350755 (220) 2021 09 22 (210) 534247
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) POLKOWSKI PIOTR, Stare Iganie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stalowi .pl
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi 
materiałami i  elementami budowlanymi i  konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami i elemen-
tami budowlanymi i  konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemeta-
lowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi .
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(111) 350756 (220) 2021 09 22 (210) 534237
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) K-SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowe Grocholice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PARKIECIARZE
(540) 

(531) 02 .01 .15, 02 .01 .16, 02 .01 .23, 15 .01 .25, 26 .01 .03, 26 .01 .12, 
26 .01 .14, 26 .01 .18, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .14, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 
27 .05 .05
(510), (511) 37 Układanie parkietów .

(111) 350757 (220) 2021 09 20 (210) 534159
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIDEHI
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe [programy], Programy komputerowe do  obsługi pojazdów, 
Programy komputerowe do  użytku w  autonomicznej kontroli po-
jazdów, Programy komputerowe do  użytku w  autonomicznej na-
wigacji pojazdów, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiek-
tów śledzonych, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji 
i ustalania położenia, Urządzenia GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, 
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia do automatycznej kontroli jaz-
dy do użytku w samochodach, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne 
do pobrania do zamawiania taksówek, Aplikacje mobilne do zama-
wiania taksówek, 39 Usługi car-sharingu, Usługi taksówek, Usługi 
agencji rezerwującej wynajem samochodów, Wynajem samocho-
dów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem samochodów 
elektrycznych, Wynajem samochodów na  wodór, Organizowanie 
samochodowego transportu pasażerskiego, Transport pasażerski, 
Usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, Wynajem pojazdów, 
Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów pasażerskich, 
Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów użytkowych, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, 
Organizowanie transportu, Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie 
pojazdów drogowych, Wypożyczanie pojazdów na  umowę, Wypo-
życzanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie pojazdów silni-
kowych, Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w  GPS, Wypoży-
czanie pojazdów silnikowych na  umowę, Wypożyczanie pojazdów, 
zwłaszcza samochodów osobowych i  ciężarówek, Udzielanie infor-
macji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu .

(111) 350758 (220) 2021 09 20 (210) 534137
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) STĘPIEŃ RAFAŁ PROFESOR BURGER, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profesor BURGER
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .08, 29 .01 .14

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering) .

(111) 350759 (220) 2021 09 27 (210) 534416
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) KOLIADA RC SPÓŁKA JAWNA, Pierwoszyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCEAN SUSHI
(540) 

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 03 .09 .24, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracji sprzedających 
sushi, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem .

(111) 350760 (220) 2021 07 29 (210) 532123
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SIRE SPIRITS, LLC, Hoboken (US)
(554) (znak przestrzenny)
(540) CHAMPAGNE Roi PRODUCT OF FRANCE BRUT ROSE Le 
Chemin du Roi PRODUCT OF FRANCE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 21 .01 .13, 19 .07 .01
(510), (511) 33 wino i wino musujące zgodne ze specyfikacją chronio-
nej nazwy pochodzenia „Szampan” .

(111) 350761 (220) 2021 08 02 (210) 532252
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) PORTACOOL, LLC, Center (US)
(540) (znak słowny)
(540) PORTACOOL
(510), (511) 11 Klimatyzatory ewaporacyjne do  zastosowania 
w obiektach, przemysłowych, rozrywkowych, handlowych, w gospo-
darstwach domowych i rolnych .

(111) 350762 (220) 2021 08 18 (210) 532824
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) REMO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Remo Invest
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Doradz-
two w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Usługi 
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budowlane, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi budow-
lane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w  zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac 
budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Usuwanie gruzu z  budynków [usługi 
budowlane], Usługi doradztwa budowlanego, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne .

(111) 350763 (220) 2021 08 26 (210) 533194
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) HULANICKI ANDRZEJ HULANICKI TRADE, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Haber
(510), (511) 9 Szafy rozdzielcze [elektryczność], Rozdzielacze energii 
elektrycznej, Urządzenia do  sterowania energią elektryczną, Urzą-
dzenia do  sterowania mocą [elektryczne], Aparatura i  urządzenia 
do  sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i  urzą-
dzenia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Urządzenia i przyrządy do regulacji 
dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i  przyrządy do  prowa-
dzenia dystrybucji energii elektrycznej, 37 Usługi w  zakresie insta-
lacji elektrycznych, Renowacja, naprawa i  konserwacja przewodów 
instalacji elektrycznej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do  dystrybucji lub kontroli energii, Konserwacja, serwis i  naprawa 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii .

(111) 350764 (220) 2021 09 02 (210) 533471
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) LUBLINVEST PILIPCZUK LENART BREŚ SPÓŁKA JAWNA, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lublinvest
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w  handlu, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biu-
rowej, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na  żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, 
Fotoreportaże, Udostępnianie filmów online nie do pobrania .

(111) 350765 (220) 2021 09 13 (210) 533863
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 11
(732) NASZ BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŁAN BROWAR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 26 .04 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Bary, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Kafeterie [bufety], 
Kawiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 

Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Sto-
łówki, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne .

(111) 350766 (220) 2021 09 13 (210) 533864
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 11
(732) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONKRET GRUPA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .10
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajem lokali na  cele biurowe, Wynajem budynków, 
Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biuro-
wej, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
w  zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Bu-
dowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkal-
nych, Budownictwo mieszkaniowe, Malowanie, Murarstwo, Nadzór 
budowlany, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Konserwacja i naprawa budynków .

(111) 350767 (220) 2021 06 14 (210) 530265
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 23
(732) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sam na Sam z Jolkami
(540) 

(591) niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma .

(111) 350768 (220) 2021 09 14 (210) 533889
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APITUSSINUM
(510), (511) 5 Pastylki do ssania na gardło, Suplementy diety, Prepara-
ty medyczne .

(111) 350769 (220) 2021 09 14 (210) 533905
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) NOBOCOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOBOCOTO
(540) 

(531) 24 .15 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i  nakryć głowy, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
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Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Tłumaczenia języko-
we, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów .

(111) 350770 (220) 2019 11 14 (210) 506763
(151) 2021 05 18 (441) 2021 01 25
(732) MAJEWSKI ANDRZEJ WITOLD, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
medyczne, 16 produkty z  papieru: nadruki na  papierze, tekturze 
i wyrobach z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, ma-
teriały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, w  szczególności kartonowe lub papierowe opakowania 
oraz pudełka produktów, opakowania kartonowe, pojemniki kar-
tonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, ulotki, papierowe 
materiały informacyjne, promocyjne i  reklamowe, materiały foto-
graficzne: albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, reprodukcje 
fotograficzne, 24 produkty tekstylne: tkaniny i wyroby włókiennicze, 
w  szczególności nadruki oraz naszywki na  ubraniach, 25 produkty 
odzieżowe: koszulki, bluzy oraz pozostałe części garderoby, 29 na-
biał i  substytuty nabiału: napoje mleczne, w  szczególności napoje 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży, jogurty, 32 produkty spożyw-
cze: wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, 35 reklama, 41 kształcenie, rozrywka, działalność kultu-
ralna, 44 usługi medyczne .

(111) 350771 (220) 2019 12 04 (210) 507603
(151) 2021 04 26 (441) 2021 01 04
(732) MAJEWSKI ANDRZEJ WITOLD, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA DOKTORA PIEPRZYKA
(540) 

(591) czerwony, zielony, fioletowy, pomarańczowy, różowy, 
niebieski, jasnozielony, jasnoróżowy, żółty, czarny, brązowy, 
srebrny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .03 .02, 16 .03 .17
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
medyczne, 16 produkty z papieru: materiały fotograficzne: albumy 
fotograficzne, odbitki fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, pa-
pierowe materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe, opakowa-
nia kartonowe, pojemniki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kar-
tonowe, artykuły biurowe z papieru, artykuły piśmiennicze z papieru 
bądź do celów reklamowych, chusteczki papierowe, druki, etykiety, 
folia do  celów reklamowych, flamastry reklamowe, ręczniki papie-
rowe, kalendarze, książki, broszury, komiksy, materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne z  papieru bądź do  celów reklamowych, 
mazaki reklamowe, nalepki, zeszyty, notatniki, okładki, organizery, 
reklamowe, papier i karton, piórniki do celów reklamowych, pojem-
niki papierowe zawarte w tej klasie, ręczniki papierowe tablice rekla-
mowe zawarte w tej klasie, taśma klejąca z papieru bądź do celów 
reklamowych, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do ce-
lów reklamowych, ulotki, ulotki farmaceutyczne, ulotki reklamowe, 
zakładki papierowe bądź reklamowe zawarte w  tej klasie, zestawy 
piśmienne do celów reklamowych, 25 produkty odzieżowe: koszulki, 
bluzy oraz pozostałe części garderoby zawarte w tej klasie, odzież za-
warta w tej klasie, buty, części odzieży zawarte w tej klasie, 29 nabiał 
i substytuty nabiału, napoje mleczne, jogurty, batony, serki, burgery, 
chipsy, mleko, desery, drzemy, frytki, galarety, zupy, kefir, margaryna, 
masło, maślanka, napoje, drzemy, powidła, orzechy, rodzynki, owoce, 

paluszki, sery, 30 wyroby cukiernicze, czekolada, desery, batony, pro-
dukty zbożowe i słodycze zawarte w tej klasie, 32 napoje, soki, wody 
zawarte w tej klasie .

(111) 350772 (220) 2021 06 23 (210) 530708
(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
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrolne prze-
znaczone do broni ASG i broni paintballowej, Komputerowe urzą-
dzenia służące do  kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni 
ASG i broni paintballowej, Elektroniczne systemy sterujące i kontro-
lne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne 
systemy służące do  kalibracji, zarządzania i  konfigurowania broni 
ASG i broni paintballowej, Programy komputerowe [oprogramowa-
nie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania 
broni ASG i broni paintballowej, Aplikacje mobilne służące do ka-
libracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballo-
wej, Układy elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballo-
wej, Elektryczne urządzenia optyczno-sterujące używane w  broni 
ASG i  broni paintballowej, Wyświetlacze elektroniczne używane 
w broni ASG i broni paintballowej, Półprzewodniki używane w bro-
ni ASG i  broni paintballowej, Płytki drukowane używane w  broni 
ASG i  broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane 
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 sportowej, Broń airsofto-
wa [ASG] w postaci replik broni palnej o napędzie gazowym (pneu-
matycznym), elektrycznym lub sprężynowym [artykuły sportowe], 
Akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni ASG oraz broni paint-
ballowej, Elementy aluminiowe wykorzystywane w broni ASG oraz 
broni paintballowej .

(111) 350773 (220) 2021 09 14 (210) 533916
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ALOTEBI MAŁGORZATA NORTH ELEMENTS, Włynkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRESH CHARGED FOCUSED VOLK ENERGY DRINK
(540) 

(591) czerwony, biały, żółty
(531) 01 .15 .03, 26 .04 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje 
energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych] .

(111) 350774 (220) 2021 09 07 (210) 533618
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) TRZASKA ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM CZARNYCH KOSZUL
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(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Obuwie, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 350775 (220) 2021 09 10 (210) 533803
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) TRZASKA ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  EMERITEN GANG GRUPA SYMPATYKÓW POLONII WARSZAWA
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 
26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 
26 .04 .22
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 350776 (220) 2021 09 15 (210) 533972
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) DOLATA NIKODEM, Piechcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Jazdy JaZDAM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 350777 (220) 2021 10 04 (210) 534834
(151) 2022 02 11 (441) 2021 10 25
(732) GIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGA DEVELOPMENT
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 07 .01 .08, 07 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej budowlanej i handlowej, Usługi dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą budowlaną i  handlową, Usługi doradz-
twa w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospo-
darczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa specjalistycznego 
w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Po-
zyskiwanie i  udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 

budowlanej i handlowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
budowlanych, Promocja sprzedaży, Organizowanie targów i wystaw 
celach handlowych i  reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych, Usługi w  zakresie marketingu i  prezen-
tacji, Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i  reklamowych, Wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, Wycena działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe związane 
z  inwestowaniem w nieruchomości, Administrowanie i  zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi w  zakresie wyceny nieruchomości, Wy-
najmowanie i  dzierżawa majątku nieruchomego: Wynajmowanie 
powierzchni mieszkalnej, biurowej, handlowej i  usługowej, Usług 
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami miesz-
kalnymi, biurowymi handlowymi, Zarządzanie i  administrowanie 
budynkami mieszkalnymi, biurowymi handlowymi, Usługi develo-
perskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu 
i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego 
funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości grunto-
wych pod inwestycje budowlane i  ich  sprzedaży, Usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwe-
stycyjno-kapitałowym, 37 Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, 
Konserwacja i naprawa budynków, Budowa domów wielo-oraz jed-
norodzinnych, Budowa obiektów przemysłowych, Budowa obiektów 
usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, Prace remontowe w zakresie usług budowlanych, Prace 
konserwacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace wykończenio-
we w  zakresie usług budowlanych, Usługi budowlane instalacyjne, 
Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, wewnętrzne i  zewnętrzne, 
Uszczelnianie budynków, Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, 
Instalowanie i  naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi 
generalnego wykonawcy robót budowlanych, Usługi inwestora za-
stępczego robót budowlanych, Wynajem sprzętu budowlanego, In-
stalowanie i naprawa wind, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, 
Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 42 Projekto-
wanie budynków, Projektowanie centrów magazynowo-produkcyj-
nych, Projektowanie parków logistycznych, Usługi architektoniczne, 
Doradztwo architektoniczne, Usługi dotyczące wykonywania badań 
technicznych, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi in-
żynierii technicznej, Usługi wykonywania projektów budowlanych, 
Planowanie urbanistyczne, Pomiary geodezyjne, Badania, eksperty-
zy i  pomiary geologiczne, geodezyjne i  kartograficzne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz .

(111) 350778 (220) 2021 10 04 (210) 534740
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) KASZYŃSKA AGNIESZKA AKADEMIA WOLNEGO CZASU 
HORTICOLOR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA WOLNEGO CZASU
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, Or-
ganizowanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych i  spor-
towych, Usługi w  zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników (rozrywka), Edukacja, rozrywka i sport, Przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Obozy sportowe, 
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Koncerty muzyczne, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, 
Rozrywka on-line, Organizowanie i  prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], Organizacja i  prezentacja widowisk, 
Organizacja atrakcji na  obozach letnich, Organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie przedstawień, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Roz-
rywka interaktywna online, Usługi agencyjne w  zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne .
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(111) 350779 (220) 2021 10 04 (210) 534749
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA BIESZCZADZKA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .04, 26 .13 .99
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki [cukierki], Pomadki [cukierki], Wyro-
by cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej świadczone online w  zakresie następujących towarów: 
cukierki, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], wyroby cukiernicze, 
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze] .

(111) 350780 (220) 2021 10 06 (210) 534872
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAMBUD
(540) 

(591) zielony, żółty, czerwony, biały, czarny
(531) 26 .07 .25, 26 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Budowa-
nie nieruchomości, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych .

(111) 350781 (220) 2021 10 06 (210) 534881
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) SZAFRANIEC GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & POLSKA SZKOŁA HANDLOWA
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 16 .01 .06, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .11 .25
(510), (511) 16 Wydawnictwa papierowe, Publikacje o  treści eduka-
cyjnej, Podręczniki, Książki, Kalendarze, Albumy, Blankiety, Broszu-
ry, Druki, Karty pocztowe, Katalogi, Koperty, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Notatniki, Notesy, Okładki, Obwoluty, Papiery listo-
we, Papeteria, Skrypty, Ulotki, 35 Usługi marketingowe, Informacja 
marketingowa, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu 
i  rekreacji, Organizowanie i  prowadzenie seminariów, sympozjów, 
konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów, Organizowanie wy-

staw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i innych tekstów, Tłumaczenia, Wypożyczanie 
książek, Usługi biblioteczne .

(111) 350782 (220) 2021 10 04 (210) 534745
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) SKROBAŃSKA MAGDALENA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Love Balonowe
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 02 .09 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .14, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 
29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  balonami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z balonami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ozdobami na przyjęcia z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami na przyjęcia z two-
rzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kokar-
dami, rozetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kokardami, 
rozetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z konfetti, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z konfetti, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z torebkami tekstylnymi na prezenty, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z torebkami tekstylnymi na prezenty, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  kartkami urodzinowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kartkami urodzinowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z girlandami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z girlandami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z banerami wystawowymi z papieru, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  banerami wystawowymi z  papieru, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z banerami wystawowymi wykonanymi z kar-
tonu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z banerami wystawowy-
mi wykonanymi z kartonu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku tekstylnymi wstążkami ozdob-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku tekstylnymi wstążkami 
ozdobnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  tablicami re-
jestracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tablicami re-
jestracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krawatami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krawatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z szarfami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  szarfami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tatuażami 
zmywalnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  tatuażami 
zmywalnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pompkami 
ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompkami ręczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrusami papierowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrusami papierowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrusami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z naszyjnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  naszyjnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  spódnicami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  spódnica-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bransoletkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z bransoletkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sztucznymi kwiatami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sztucznymi kwiatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kieliszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kie-
liszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrusami, 41 Usługi 
dekorowania balonami, Wypożyczanie scenografii .

(111) 350783 (220) 2021 10 04 (210) 534752
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Ajna
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez szkoleniowych, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, Medyczne usługi edukacyjne, 
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Usługi edukacji medycznej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki me-
dycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne, Usłu-
gi medyczne do  celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi 
leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi klinik 
zdrowia [medyczne], Usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, Usługi informacji medycznej świadczone za  pośrednictwem 
Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi doradztwa medycz-
nego świadczone przez domy opieki, Usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], Usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], Kliniki, Kliniki dla zwierząt, Kliniki medyczne, Medyczne 
badania osób, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Świadcze-
nie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Udzielanie 
informacji medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, Usługi medycyny alternatywnej, Usłu-
gi paramedyczne .

(111) 350784 (220) 2021 10 08 (210) 534996
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) MARCINKOWSKI SŁAWOMIR COLD TRIP, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PASKONE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 24 .05 .25
(510), (511) 18 Portfele skórzane, Skórzane etui na karty, Paski skórza-
ne [inne niż odzież], Torby skórzane, 25 Paski skórzane [odzież] .

(111) 350785 (220) 2021 09 13 (210) 533835
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEER DESIGN
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dra-
biny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w  tej klasie, Ramy, Wieszaki na  ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon 
i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy 
meblowe, Meble, Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, 
Meble ogrodowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kana-
lizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ciesielstwo, Instalacja me-
bli, Kładzenie dywanów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwa-
cja nieruchomości, Konserwacja i  odnowa dzieł sztuki, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Montaż szafek kuchennych, Montaż wyposa-
żenia kuchennego, Montaż stojaków i  półek, Naprawa i  renowacja 
artykułów gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i  konser-
wacja mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi dorad-
cze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 

przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z insta-
lacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, 
Usługi w  zakresie malowania i  prac dekoratorskich, Wyposażanie 
wnętrz biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzo-
ru budowlanego, 42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności 
projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
sklepów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projekto-
wanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie projektu, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie pro-
jektowania kuchni na  wymiar, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii przed-
stawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wnętrz 
budynków, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, 
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Projektowanie zewnętrznej 
części budynków, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projekto-
wania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania 
[projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] pubów, 
Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi projektowania ar-
chitektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi pro-
jektowania w  zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz 
uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, 
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych .

(111) 350786 (220) 2021 09 13 (210) 533836
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEER DESIGN
(540) 

(531) 03 .06 .05, 03 .04 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dra-
biny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w  tej klasie, Ramy, Wieszaki na  ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Żaluzje do  wnętrz oraz elementy do  zasłon 
i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy 
meblowe, Meble, Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, 
Meble ogrodowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kana-
lizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ciesielstwo, Instalacja me-
bli, Kładzenie dywanów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwa-
cja nieruchomości, Konserwacja i  odnowa dzieł sztuki, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Montaż szafek kuchennych, Montaż wyposa-
żenia kuchennego, Montaż stojaków i  półek, Naprawa i  renowacja 
artykułów gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i  konser-
wacja mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, 
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Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi dorad-
cze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z insta-
lacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, 
Usługi w  zakresie malowania i  prac dekoratorskich, Wyposażanie 
wnętrz biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzo-
ru budowlanego, 42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności 
projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
sklepów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projekto-
wanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie projektu, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie pro-
jektowania kuchni na  wymiar, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii przed-
stawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wnętrz 
budynków, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, 
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Projektowanie zewnętrznej 
części budynków, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projekto-
wania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania 
[projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] pubów, 
Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi projektowania ar-
chitektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi pro-
jektowania w  zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz 
uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z  nieru-
chomościami, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, 
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych .

(111) 350787 (220) 2021 09 13 (210) 533839
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) AMBROŻY DAWID SKYSHARK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skyshark PARTNER TAXI
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Usługi transportowe .

(111) 350788 (220) 2021 09 13 (210) 533861
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUCINA
(540) 

(531) 11 .01 .05, 11 .03 .09, 27 .05 .01

(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bu-
fety], Kawiarnia, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Usługi barów i restauracji, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Snack-bary, Usługi restauracyjne, Stołówki, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków .

(111) 350789 (220) 2021 10 08 (210) 535036
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) WASIELEWSKI SŁAWOMIR SW DIRECT, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vitaliamedic
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Ko-
smetyki funkcjonalne, Kosmetyki w  formie mleczek, Kosmetyki 
w  formie olejków, Kosmetyki w  formie sproszkowanej [pudry], Ko-
smetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów .

(111) 350790 (220) 2021 07 29 (210) 532130
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCC
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .25
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napo-
je izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych] .

(111) 350791 (220) 2021 07 27 (210) 532015
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) MOTRENKO MAGDA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WNĘTRZA ZEWNĘTRZA
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, 
Fotografie cyfrowe do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Książ-
ki elektroniczne do  pobrania, Wzory projektów graficznych do  po-
brania, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, 35 Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Reżyserowanie filmów reklamowych, Promocja serii filmów na rzecz 
osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: wyposażenie 
wnętrz, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: książki, e-booki, kursy szkoleniowe online i  offline, 
40 Retusz fotograficzny, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 41 
Usługi pisania blogów, Usługi fotografów, Publikowanie fotografii, 
Usługi biblioteki fotograficznej, Usługi edukacyjne w zakresie foto-
grafii, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i  usługi fotograficzne, Dystrybucja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Montaż filmów fotograficznych, Usługi wypożyczania filmów, Pisa-
nie scenariuszy filmowych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria fil-
mów reklamowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Produkcja 
radiowa, filmowa i  telewizyjna, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmo-
wych za pomocą internetu, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Montaż filmów, Kursy edukacyjne 
dotyczące projektowania, Kursy szkoleniowe, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, 42 Usługi projektowe związane z  nieruchomościami, 
Doradztwo projektowe, Usługi architektury wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie archi-
tektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, Udostępnianie strony internetowej z informacja-
mi w dziedzinie aranżacji wnętrz .
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(111) 350792 (220) 2021 06 22 (210) 530593
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PDT Limited, Middleton (GB)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKJAM
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne dęte, Strunowe instrumenty 
muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne, Mechaniczne instru-
menty muzyczne, Muzyczne instrumenty perkusyjne, Elektroniczne 
instrumenty muzyczne .

(111) 350793 (220) 2021 07 19 (210) 531669
(151) 2022 02 17 (441) 2021 08 30
(732) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLE100RZ
(510), (511) 16 Torby z  papieru, Papier do  pakowania reklamowy, 
Chorągiewki reklamowe, Bloczki do pisania, Kalkomanie reklamowe, 
Przybory do  pisania reklamowe, Afisze, Plakaty reklamowe, Kartki 
pocztowe, Druki, Kalendarze, Podstawki do piwa, Papier listowy, Re-
produkcje reklamowe, Broszury, Opakowania do butelek z kartonu, 
Fotografie reklamowe, Wyroby z kartonu, Katalogi reklamowe, Ob-
woluty do książek reklamowe, Papierowe taśmy przylepne reklamo-
we, Albumy kolekcjonerskie, Sportowe karty do  kolekcjonowania, 
Książki dotyczące piłki nożnej, 25 Szaliki, Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Daszki na głowę przeciwsłoneczne, Czepki kąpielowe, Getry, 
Kostiumy kąpielowe, Kombinezony, Koszule, Koszulki, Nauszniki, 
Skarpety, Odzież ze skóry i imitacji skóry, Obuwie sportowe, 28 Gry, 
zabawki i  akcesoria do  zabawy, Artykuły sportowe i  gimnastyczne, 
Gadżety reklamowe takie jak balony, gwizdki, karty do gry, ozdoby 
na  choinkę, sprzęt wędkarski, 32 Wody mineralne gazowane i  nie-
gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i  soki owo-
cowe, Bezalkoholowe preparaty do  produkcji napojów, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
Usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni oraz ofe-
rowanie do  sprzedaży w  ramach sklepu internetowego następują-
cych towarów: torebek, toreb, aktówek, teczek, tornistrów, worków, 
portfeli, portmonetek, sakiewek, breloków do kluczy, odzieży dam-
skiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, 
artykułów sportowych i gimnastycznych, gier i zabawek, maskotek, 
butelek do  karmienia, szczoteczek do  zębów, śliniaczków, śniada-
niówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, bloków, 
pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, podkładek pod 
mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru listowego, reprodukcji re-
klamowych, broszur, zakładek książkowych, afiszów reklamowych, 
albumów, opakowań do  butelek z  kartonu, fotografii reklamowe, 
wyrobów z  kartonu, katalogów reklamowych, obwolut do  książek 
reklamowych, papierowych taśm przylepnych reklamowych, plaka-
tów, puzzli, kart do gry, kart kolekcjonerskich, magnesów, balonów, 
naklejek, smyczek, etui na  telefon, zegarów, flag, piłek, proporczy-
ków, parasoli, poduszek, kubków, kubków termicznych, kieliszków, 
kufli, pokali, podstawek pod piwo, otwieraczy, filiżanek, tosterów, 
odznak, napojów bezalkoholowych, akcesoriów do  domu, książek, 
biżuterii, zegarków, perfum, ręczników, kuferków kosmetycznych, 
przyborów papierniczych i piśmienniczych, akcesoriów samochodo-
wych, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Informacja o edukacji 
i rekreacji, Kultura fizyczna, Usługi w zakresie poprawiania kondycji, 
organizowanie obozów sportowych, Organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, Organizowanie zawo-
dów sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego, Wynajmowa-
nie stadionów, Organizowanie wystaw z  dziedziny kultury, sportu 
i  rekreacji, Usługi wynajmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla 
sportu .

(111) 350794 (220) 2021 07 23 (210) 531894
(151) 2022 01 14 (441) 2021 08 23
(732) KAZULA MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
MOTO-GAMA, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLIA OCHRONNA STANDARD format: 4x5=20m² gr . 0 .007 
mm, PL Folia ochronna PE-HD zabezpiecza przed farbą, kurzem 

i wilgocią GB Cover PE-HD provides protection agaist paint, dust 
and moisture, D Abdeckplane PE-HD schützt vor Farbe, Staub und 
Nässe, RUS Niezastąpiona w  domu i  gospodarstwie NIEZBĘDNA 
DO PRAC MALARSKICH<br /> 
(540) 

(591) zielony, żółty, biały, czarny
(531) 02 .01 .23, 02 .01 .25, 18 .01 .05, 18 .01 .09, 03 .01 .06, 03 .01 .08, 
12 .01 .10, 12 .01 .15, 16 .01 .06, 26 .05 .01, 26 .05 .16, 26 .04 .02, 24 .17 .01, 
24 .17 .02, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 27 .07 .01
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Fo-
lia ochronna .

(111) 350795 (220) 2020 07 15 (210) 516072
(151) 2022 02 07 (441) 2020 09 21
(732) APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skyfall Warsaw
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a miano-
wicie: afisze, plakaty, broszury, chorągiewki papierowe, kalendarze, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały do pisania, materia-
ły do rysowania, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
[notesy], obrazy i zdjęcia, podkładki na biurko, pudełka kartonowe 
lub papierowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [arty-
kuły papiernicze], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, zeszyty do pi-
sania lub rysowania, fotografie, papierowe materiały biurowe, ma-
teriały piśmienne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
papierowe podkładki pod szklanki, 20 plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i  dekoracje wykonane z  takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, szyldy reklamo-
we z drewna, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, balony re-
klamowe, elementy wystawowe do witryn, mobilne wyświetlacze, 
niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, obiekty nadmuchiwa-
ne powietrzem do reklamy, tablice reklamowe, urządzenia do eks-
pozycji plakatów, witryny, standy wystawowe, 21 zastawa stołowa, 
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, podkładki 
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 25 odzież 
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reklamowa, 35 reklama powiązana z wynajmowaniem powierzchni 
konferencyjno-rozrywkowej, reklama powiązana z projektowaniem 
i udostępnianiem powierzchni reklamowej, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób 
trzecich, promocja inwestycji w  zakresie nieruchomości, w  tym 
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i  rozrywkowych, 
administrowanie i  zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej, 
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominka-
mi umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, or-
ganizowanie aukcji, wernisaży, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów z  branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej 
oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy 
wygodnie je  oglądać i  kupować w  dużym sklepie wielobranżo-
wym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, 
dobór personelu za  pomocą testów, wynajmowanie dystrybuto-
rów automatycznych, wszystkie powyższe usługi odnoszące się 
do oferowania atrakcji turystycznej w postaci tarasu widokowego 
na  wysokości/ albo tarasu widokowego w  wieżowcu/ lub powią-
zane z  wynajmowaniem powierzchni konferencyjno-rozrywkowej 
w wieżowcu, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, 
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi w  zakresie nie-
ruchomości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek 
nieruchomy, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, 
analizy finansowe, doradztwo w  sprawach finansowych, operacje 
i usługi finansowe, usługi kredytowe, administrowanie i zarządza-
nie nieruchomościami, w  tym kompleksami handlowymi, usługo-
wymi, hotelowymi i  rozrywkowymi, pośrednictwo w  zakresie za-
kupu na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, 
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów 
wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny finansowej, pro-
wadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z naj-
mem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finan-
sowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, 
usługi bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, pro-
wadzenie kantorów wymiany walut, wynajem nieruchomości, 
wszystkie powyższe usługi odnoszące się wyłącznie do  sektora 
nieruchomości, 41 rozrywka w postaci tarasu widokowego w wie-
żowcu i w postaci udostępniania atrakcji turystycznych oraz z tym 
związane wycieczki multimedialne, organizowanie imprez spor-
towych i  kulturalnych, organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie dyskotek, usługi lunaparków, plano-
wanie przyjęć, informacja o  wypoczynku, zapewnianie infrastruk-
tury rekreacyjnej i  wypoczynkowej, wszystkie powyższe usługi 
odnoszące się do oferowania atrakcji turystycznej w postaci tarasu 
widokowego na wysokości/ albo tarasu widokowego w wieżowcu/ 
lub powiązane z  wynajmowaniem powierzchni konferencyjno-
-rozrywkowej w wieżowcu, 42 usługi w zakresie badań naukowych 
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja 
wnętrz, usługi grafiki artystycznej, stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, 
wszystkie powyższe usługi odnoszące się wyłącznie do sektora nie-
ruchomości, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczaso-
we zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów, usługi barów, 
restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi w  żłobkach 
i klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, usłu-
gi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, wypo-
życzanie konstrukcji przenośnych w  postaci namiotów, podestów 
i estrad, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na  posiedzenia, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z  rolnictwem, ogrodnictwem 
i  leśnictwem, 45 informacja o  modzie, administrowanie prawami 
autorskimi w zakresie dzieł sztuki .

(111) 350796 (220) 2021 08 10 (210) 532539
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) PLATINUM OSTRÓDA-SPÓŁDZIELNIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓTKA PIŁKA FOOD & SPORT

(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 21 .03 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Transport, 
41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, Usługi w  zakresie 
organizowania rozrywki i  zabawy, organizowanie i  prowadzenie 
przyjęć, imprez rozrywkowych, organizowanie i  obsługa / prowa-
dzenie dyskotek i nocnych klubów, imprez karaoke, koncertów oraz 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, informacja o imprezach 
rozrywkowych, rekreacji, organizowaniu zabaw i  zawodów sporto-
wych, nauczanie i  kształcenie praktyczne, doradztwo zawodowe, 
usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem kursów semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, stacjonarnych i  korespondencyjnych, 
imprez szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, 
organizowanie wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, 43 Usługi 
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, stołówki, jadłodajnie, snack 
bary, pizzerie, bistra, restauracje, kawiarnie, przygotowywanie posił-
ków, napojów i  żywności, przygotowanie dań na  zamówienie oraz 
ich dostawa, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi katerin-
gowe, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stoło-
wej i szklanej zastawy stołowej, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach, 
barach szybkiej obsługi, stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pu-
bach, restauracjach typu fast-food, restauracjach samoobsługowych, 
barach sałatkowych i  innych punktach gastronomicznych, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(katering), restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje z gril-
lem, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej, wy-
najmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, 
wystawy, organizowanie przyjęć okolicznościowych .

(111) 350797 (220) 2021 09 20 (210) 534120
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) PAPERBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPERBOARD
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 .11 .08, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Organizowanie usług wynikających z umów z osoba-
mi trzecimi [handel] .

(111) 350798 (220) 2021 09 22 (210) 534236
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) K-M IMPORT KOŻUCHOWSKI-MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA, 
Stara Łubianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KM Rental WYNAJEM POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13, 18 .01 .23
(510), (511) 39 Wypożyczanie i  wynajem pojazdów, Wypożyczanie 
części pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem prze-
strzeni parkingowej dla pojazdów, Transport i składowanie towarów .
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(111) 350799 (220) 2021 09 23 (210) 534317
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) SŁUPIK BARTŁOMIEJ TURLAJ KLOPSA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turlaj Klopsa
(540) 

(531) 26 .01 .06, 26 .01 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w  tym 
także świadczone on-line wyrobów cukierniczych, Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z  dostawą na  miejsce, 43 Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Usługi restauracyjne, Restauracje dla turystów, Restauracje 
z  grillem, Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi w  zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi barowe, Dostarczanie żywno-
ści i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi kawiarni, Usługi 
koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Usługi kateringowe, Organi-
zacja przyjęć [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i  napoje], 
Imprezy [zapewnianie jedzenia i napojów], Dekorowanie ciast .

(111) 350800 (220) 2021 09 30 (210) 534600
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) KILANOWSKA KATARZYNA KONEKTIA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) konektia
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie miejsc pracy, 
Agencja public relations, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Agencje pośrednictwa pracy .

(111) 350801 (220) 2020 08 11 (210) 517047
(151) 2022 01 27 (441) 2021 08 02
(732) Rigel Oyuncak Tasarim ve Bilişim Sanayii Ticaret Limited Şti ., 
Stambuł (TR)
(540) (znak słowny)
(540) Tethys
(510), (511) 28 gry i  zabawki, automaty do  gier wideo, urządzenia 
i maszyny do gier przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem 
wyświetlającym lub monitorem, w tym uruchamiane przez wrzuce-
nie monety, zabawki dla zwierząt, zabawki na place zabaw, do par-
ków i  parków zabaw, artykuły sportowe i  gimnastyczne nie  ujęte 
w  innych klasach, choinki ze  sztucznych materiałów, ozdoby cho-
inkowe, śnieg sztuczny na choinki, grzechotki, gadżety na imprezy, 
kotyliony do tańca na przyjęciach, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
35 usługi w zakresie: reklamy, marketingu i public relations, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, pra-
ce biurowe, usługi sekretarskie, usługi prenumeraty gazet dla osób 
trzecich, statystyczne zestawienia, wynajmowanie urządzeń i  wy-
posażenia biurowego, systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych 
abonentów, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, audyt działal-
ności gospodarczej, konsulting gospodarczy, rekrutacja personelu, 
znajdowanie zatrudnienia dla personelu, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży 
w Internecie i poprzez katalogi sprzedaży wysyłkowej gier i zabawek, 
automatów do gier wideo, urządzeń i maszyn do gier przystosowa-
nych do  użytku z  zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub mo-
nitorem, w  tym uruchamianych przez wrzucenie monety, zabawek 
dla zwierząt, zabawek na place zabaw, do parków i parków zabaw, 
artykułów sportowych i  gimnastycznych nie  ujętych w  innych kla-
sach, choinek ze sztucznych materiałów, ozdób choinkowych, śniegu 
sztucznego na  choinki, grzechotek, gadżetów na  imprezy, kotylio-
nów do tańca na przyjęciach, papierowych czapeczek na przyjęcia .

(111) 350802 (220) 2021 03 12 (210) 526080
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Symgliptin Combi
(510), (511) 5 Leki i preparaty farmaceutyczne, Leki i preparaty farma-
ceutyczne do leczenia i profilaktyki cukrzycy .

(111) 350803 (220) 2021 06 30 (210) 531020
(151) 2021 12 14 (441) 2021 08 23
(732) TOKARZ MICHAŁ STANISŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR REPUBLIC WARSAW
(540) 

(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Szkolenia, 44 Fryzjerstwo .

(111) 350804 (220) 2021 09 13 (210) 533844
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) SZYMCZYŃSKI DOMINIK, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSZULKI Z GARAŻU
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 09 .03 .09, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież .

(111) 350805 (220) 2021 08 30 (210) 533270
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAKAR
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Samochody, Ciężarówki, 
Autokary, Ciągniki, Ciągniki drogowe do  ciągnięcia przyczep, Ro-
wery, Rowery elektryczne, Motocykle, Motorowery, Łodzie, Jachty, 
Pontony, Pojazdy lotnicze, Helikoptery, Przyczepy [pojazdy], Części 
zamienne do pojazdów mechanicznych zawarte w tej klasie, Foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Koła, opony, hamulce i okła-
dziny hamulcowe do  pojazdów, 35 Sprzedaż detaliczna i  hurtowa 
samochodów, pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrz-
ną, wodną lub kolejową oraz części zamiennych do  pojazdów me-
chanicznych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
i innych środków komunikacji, Pośrednictwo handlowe w sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej samochodów, pojazdów do  poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową oraz części zamien-
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nych do pojazdów mechanicznych, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej i  innych środków komunikacji, 36 Usługi 
finansowe w  zakresie samochodów i  pojazdów mechanicznych, 
Usługi kredytowe w  zakresie samochodów i  pojazdów mechanicz-
nych, Usługi finansowe w zakresie leasingu samochodów i pojazdów 
mechanicznych, Doradztwo, informacje i porady w zakresie finanso-
wania zakupu i  leasingu samochodów i  pojazdów mechanicznych, 
Ubezpieczenia, 37 Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlanego, 
Obsługa i naprawy samochodów oraz pojazdów, Mycie, czyszczenie 
i  konserwacja samochodów oraz pojazdów, 39 Wypożyczanie, wy-
najem i  dzierżawa samochodów oraz pojazdów do  poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Usługi kierowców, 
Usługi car-sharingu, Parkowanie pojazdów, Holowanie .

(111) 350806 (220) 2021 08 31 (210) 533373
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) DOMAŃSKI BARTOSZ, Łopiennik Dolny-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziółko
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .15, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 5 Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Herbata z ziół do celów leczni-
czych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną 
u  mężczyzn, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe 
do  celów medycznych, Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe do  użyt-
ku medycznego, Napoje ziołowe do  użytku leczniczego, Preparaty 
ziołowe do  celów medycznych, Przeciwutleniacze uzyskane z  ziół, 
Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki do odtruwania na ba-
zie ziół, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Trady-
cyjne chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z  ziół leczniczych, Wywary 
z ziół leczniczych, Zioła do palenia do celów medycznych, Zioła lecz-
nicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych, Ziołowe suple-
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło, 30 Herbaty ziołowe, 
inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Marynaty zawierające zioła, Preparaty ziołowe 
do  sporządzania napojów, Przetworzony żeń-szeń stosowany jako 
zioło, przyprawa lub aromat, Sosy ziołowe, Suszone zioła do celów 
kulinarnych, Zioła do  celów spożywczych, Zioła konserwowane, 
Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła przetworzone, Zioła suszo-
ne, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Dodatki smakowe 
i przyprawy, Marynata z przyprawami, Mieszanki przypraw, Przypra-
wy, Ekstrakty przypraw, Przyprawy do żywności, Przyprawy smako-
we (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze, Przyprawy suche, Przy-
prawy w proszku .

(111) 350807 (220) 2021 08 03 (210) 530884
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) STALOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALOVERS
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 14 .03 .09, 07 .03 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Metalowe konstrukcje i  budynki 
przenośne, Metalowe materiały i  elementy budowlane i  konstruk-
cyjne, 37 Budowanie domów, Konstrukcja i  naprawa budynków, 
Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, Budowa 
domów na zamówienie, 42 Projektowanie domów .

(111) 350808 (220) 2021 06 29 (210) 530940
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) PBI ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBI Administracja
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .04 .01, 26 .04 .09, 02 .01 .01, 16 .03 .17, 
07 .01 .25, 26 .04 .14, 26 .04 .16
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowa-
nie do aplikacji internetowych w zakresie pośrednictwa w przewozie 
rzeczy i organizowania przewozu rzeczy, Oprogramowanie kompu-
terowe, Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, Oprogramowa-
nie dla aplikacji internetowych i serwerów internetowych, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do  pobrania, Plat-
formy internetowe z aplikacją mobilną umożliwiającą wycenę i reali-
zację przeglądów oraz najem hal, 37 Świadczenie usług w zakresie 
napraw, remontów i  obsługi maszyn i  urządzeń będących przed-
miotem działalności produkcyjnej, całokształt usług budowlanych, 
nadzór budowlany, Usługi budowlane, Usługi remontowe, Przeglądy 
techniczne obiektów budowlanych, 39 Usługi magazynowe, Wynaj-
mowanie magazynów, Wynajmowanie hal, Wynajem hal tymczaso-
wych z pokryciem z PCV, blachy trapezowej oraz płyty warstwowej, 
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Usługi przewozu rze-
czy, Usługi przeprowadzek domowych, Organizowanie transportu 
drogą lądową, Udzielanie informacji dotyczących przewozu rzeczy 
oraz usług przeprowadzkowych, a także rezerwacji tych usług za po-
średnictwem oprogramowania komputerowego, w  tym aplikacji 
internetowych, Śledzenie i namierzanie przewożonych rzeczy za po-
średnictwem oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji in-
ternetowych .

(111) 350809 (220) 2021 07 07 (210) 531210
(151) 2022 01 05 (441) 2021 08 30
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA 
AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZOVILEN
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 1 Inhibitor ureazy .

(111) 350810 (220) 2021 07 08 (210) 531296
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vive Profit
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(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01 .15 .23, 15 .07 .21, 01 .15 .15, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 26 .01 .16, 
26 .01 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 18 Paski i torby ze skóry i skóropodobne, Galanteria skó-
rzana i skóropodobna, 24 Bielizna pościelowa, Obrusy, Serwetki tka-
ninowe, Ręczniki, Ścierki tkaninowe, Koce tkaninowe, Pledy, Firany, 
Zasłony, Narzuty, Pokrowce tkaninowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednic-
twem Internetu w zakresie towarów z branży odzieżowej, materiałów 
tekstylnych do  wyposażenia wnętrz, wyrobów ze  skóry i  skóropo-
dobnych .

(111) 350811 (220) 2021 08 01 (210) 532221
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) TUSZYŃSKI BARTOSZ, Brzeźno Szlacheckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unineto
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Aktualizacja i  projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Aktualizacja i  konserwacja oprogramowania i  programów 
komputerowych, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Bada-
nia w  zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w  dzie-
dzinie programów i  oprogramowania komputerowego, Badania 
związane z  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, 
Badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo techniczne związane z  instalacją 
i  konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo tech-
niczne związane z  zastosowaniem i  używaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie problemów 
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradz-
two w  dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo 
w  sprawach oprogramowania komputerowego, Instalacja i  konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i  konserwacja 
oprogramowania baz danych, Instalacja, aktualizacja i  utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i dostosowanie na za-
mówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Hosting 
serwerów i  oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, 
Access Control as a  Service], Hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Hosting 
oprogramowania do  użytku w  zarządzaniu bibliotekami, Dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informa-
cji związanych z  projektowaniem i  opracowywaniem oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z  projektowaniem 
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo związane z  konserwacją oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w  zakresie projektowania oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w  zakresie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 

do  przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania do  syste-
mów łączności, Aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudo-
wanych, Aktualizacja oprogramowania do smartfonów, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na  rzecz osób trzecich, Aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego i  zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Badania i  do-
radztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu 
do Internetu, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i na-
prawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów kom-
puterowych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Instala-
cja oprogramowania umożliwiającego dostęp do  Internetu, Insta-
lacja oprogramowania do  baz danych, Instalacja oprogramowania 
do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, 
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje opro-
gramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do  uczenia maszynowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do  głębokich sieci neuronowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do głębokiego uczenia, Platformy do gier jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi oprogramowania jako 
usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowe-
go, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych .

(111) 350812 (220) 2021 07 27 (210) 532037
(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 .11
(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) 350813 (220) 2021 08 26 (210) 533173
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 20
(732) GISELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ozorków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GISELLE
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, 
Bluzy dresowe, Apaszki, Apaszki [chustki], Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z  kapturem, Bluzy z  kapturem, Chusteczki do  kieszonki 
piersiowej [poszetki], Chusty pareo, Chustki [apaszki], Chusty pla-
żowe, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Dolne 
części ubrań [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Fulary [ozdobne kra-
waty], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury damskie, Garnitury typu 
zoot suit [z  workowatymi spodniami i  długą, szeroką w  ramionach 
marynarką], Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury, Garnitury 
wieczorowe, Garnitury wizytowe, Golfy, Golfy [odzież], Jedwabne 
krawaty, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaszmirowe szale, Kombi-
nezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombine-
zony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, 
Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Koszule, Koszule 
codzienne, Koszule eleganckie, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Kurt-
ki, Kurtki [odzież], Letnie sukienki, Luźne sukienki o  prostym kroju, 
Marynarki od  garniturów, Narzutki na  ramiona [odzież], Odzież co-
dzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież jedwabna, Odzież 
haftowana, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla pań, Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski materiałowe [odzież], Peleryny [narzutki], Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze wieczorowe, Poszetki [odzież], 
Spódnico-spodnie, Spódnico-spodenki, Spodnie od dresu, Spodnie, 
Spodnie dresowe, Spodniumy [kostiumy ze  spodniami dla kobiet], 
Stroje plażowe, Sukienki damskie, Sukienki druhen, Suknie wieczo-
rowe, Swetry bez rękawów, Swetry marynarskie, Swetry [odzież], 
Swetry rozpinane, Swetry z  dekoltem w  serek, Swetry z  okrągłym 
wykończeniem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szaliki jedwabne, Sze-
rokie koszule wierzchnie, Szmizetki, T-shirty z krótkim rękawem, Topy 
bez ramiączek, Topy [odzież], Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Tren-
cze, Tuniki, Ubrania codzienne, Żakiety z  dzianiny, Bolerka, Długie 
kurtki, Długie luźne stroje, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krótkie bluzeczki do  talii, Krótkie płaszcze [do  samocho-
du], Krótkie spodnie, Kurtki wierzchnie, Kurtki z rękawami, Minispód-
niczki, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, Odzież z imitacji skóry, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Parea, 
Paski, Płaszcze, Płaszcze plażowe, Płaszcze zimowe, Spodenki, Spód-
nica-spodnie, Spódnice, Spódnice plisowane, Spodnie capri, Spodnie 
khaki, Stroje dla druhen, Stroje wizytowe, Swetry polo, Swetry z gol-
fem, Swetry, Szale i chusty na głowę, Szorty, Szorty [odzież], Wygod-
ne luźne spodnie .

(111) 350814 (220) 2021 09 10 (210) 533774
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PB&J
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do  gier komputero-
wych i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 Batony na bazie orzechów i owoców, Desery mlecz-
ne, Desery owocowe, Jogurt, Koktajle na bazie mleka i jogurtu, Ma-
sło orzechowe, Napoje na  bazie mleka i  jogurtu, Owoce mrożone, 
Orzechy jadalne, Orzechy przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski 
na  bazie owoców, Przekąski na  bazie orzechów, Przetwory owoco-
we, 30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Cia-
steczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa, Lody spożywcze, 
Lody spożywcze w  proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony 
jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy 
owocowe (sosy), Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekola-
dy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki 
wiążące do  lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyro-

by cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego żywności lub napo-
jów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu detalicznego 
pojemników na  żywność lub napoje, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  aplikacji mobilnych, 43 Kawiarnie, 
Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 350815 (220) 2021 09 10 (210) 533775
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Peanoot
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do  gier komputero-
wych i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 Batony na bazie orzechów i owoców, Desery mlecz-
ne, Desery owocowe, Jogurt, Koktajle na bazie mleka i jogurtu, Ma-
sło orzechowe, Napoje na  bazie mleka i  jogurtu, Owoce mrożone, 
Orzechy jadalne, Orzechy przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski 
na  bazie owoców, Przekąski na  bazie orzechów, Przetwory owoco-
we, 30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Cia-
steczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa, Lody spożywcze, 
Lody spożywcze w  proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony 
jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy 
owocowe (sosy), Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekola-
dy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki 
wiążące do  lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyro-
by cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego żywności lub napo-
jów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu detalicznego 
pojemników na  żywność lub napoje, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  aplikacji mobilnych, 43 Kawiarnie, 
Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 350816 (220) 2021 08 04 (210) 532387
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE CERAMICZNA
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, niebieski, czerwony
(531) 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, Pro-
wadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez internet, Usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieru-
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chomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku 
nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania trans-
akcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i  realizacji budo-
wy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
Usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z  bu-
dową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich  .

(111) 350817 (220) 2021 08 04 (210) 532410
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE BOKSERSKA 71
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 03 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, Pro-
wadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieru-
chomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku 
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania trans-
akcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i  realizacji budo-
wy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
Usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z  bu-

dową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich .

(111) 350818 (220) 2021 08 17 (210) 532901
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) GMINA LUBLIN, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUBELSKA WYŻYNA IT
(510), (511) 35 Marketing dotyczący promocji, Tworzenie tekstów re-
klamowych, 41 Konferencje (organizowanie i prowadzenie) .

(111) 350819 (220) 2021 08 03 (210) 532340
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) HouseCollection OÜ, Tallinn (EE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hc HOUSECOLLECTION
(540) 

(591) niebieski, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .23, 27 .05 .24, 29 .01 .13, 
26 .04 .01, 26 .04 .07, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09
(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów architektoniczno-
-budowlanych, 42 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
obiektów biurowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, 
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów 
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i  budowlanych, Opracowywanie projektów budowlanych, Opraco-
wywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego  .

(111) 350820 (220) 2021 08 03 (210) 532341
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) HouseCollection OÜ, Tallinn (EE)
(540) (znak słowny)
(540) HouseCollection
(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów architektoniczno-
-budowlanych, 42 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
obiektów biurowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków komercyjnych, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, 
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów 
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i  budowlanych, Opracowywanie projektów budowlanych, Opraco-
wywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego .

(111) 350821 (220) 2021 08 03 (210) 532342
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 13
(732) MYK DAWID MYK-KONSTRUKCJE-BIURO USŁUG 
INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE WYKONAWSTWA I PROJEKTOWANIA 
W BUDOWNICTWIE, Zławieś Mała (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYK KONSTRUKCJE
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów architektonicz-
no-budowlanych, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na  ogłoszenia przetargowe, Inwentaryzacja, 36 Usługi doradztwa 
związane z  finansowaniem robót budowlanych oraz projektów 
z zakresu infrastruktury, Doradztwo w zakresie pozyskiwania fundu-
szy politycznych, Doradztwo i  analiza finansowa, Opracowywanie 
kosztorysów do  celów wyceny kosztów, 37 Informacja budowlana, 
Nadzór budowlany, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór 
nad robotami budowlanymi, Konsultacje w  zakresie nadzoru bu-
dowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów 
budowlanych, Doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, 42 
Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania obiektów biuro-
wych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
przemysłowych, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
budynków komercyjnych, Usługi doradcze w  zakresie projektowa-
nia wnętrz, Usługi projektowania na  zamówienie, Usługi projekto-
we dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, 
Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów 
technicznych do  projektów budowlanych, Opracowywanie projek-
tów technicznych do  projektów budowlanych, Nadzór i  inspekcja 
techniczna, Usługi testowania zgodności, Opracowywanie projek-
tów budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego .

(111) 350822 (220) 2021 08 23 (210) 533098
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) CHACHULSKA-OWCZAREK MAŁGORZATA BOLSA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOLSA
(510), (511) 18 Torby, Torebki, Aktówki, teczki, Bagaże podróżne, 
Etui, futerały na  dokumenty, Etui na  banknoty, Etui na  klucze, Etui 
na karty kredytowe, Etykiety skórzane, Kopertówki, Kosmetyczki, Ku-
ferki kosmetyczne, Kufry bagażowe, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Parasole i parasolki, Pasy do bagażu, Plecaki, Paski do torebek na ra-
mię, Podróżne torby na ubranie, Portfele, Sakwy, Saszetki biodrowe, 
Sportowe torby, Teczki i aktówki, Torby podróżne, Torebki na biodra 
[nerki], Uchwyty do  toreb, Walizki, Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Zestawy podróżne, 
25 Odzież, Obuwie, Odzież męska, damska i  dziecięca, Rękawiczki, 
Rękawiczki bez palców, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki z  jed-
nym palcem, Paski, Paski do  butów, Paski skórzane [odzież], Paski 
wykonane z imitacji skóry, Maski ochronne [odzież], 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ba-
gażami podróżnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui, 
futerałami na  dokumenty, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z etui na klucze, Usługi sprzedaży detalicznej w zwitku z etui na karty 
kredytowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyczka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kuframi bagażowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami i parasolkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  plecakami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  uchwytami do  toreb, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  walizami, torbami podróżnymi, torbami, portfelami 
i  innymi artykułami służącymi do  przenoszenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z rękawiczkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paskami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
skami ochronnymi [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  bagażami podróżnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  etui, futerałami na  dokumenty, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na klucze, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z etui na karty kredytowe, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  kosmetyczkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  kuframi bagażowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  parasolami i  parasolkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z plecakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z port-
felami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami do toreb, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  walizami, torbami podróż-
nymi, torbami, portfelami i innymi artykułami służącymi do przeno-
szenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawiczkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paskami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  maskami ochronnymi [odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych .

(111) 350823 (220) 2021 09 06 (210) 533576
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) KORBAS MATEUSZ ANALITI, Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Born to Explore
(510), (511) 25 Odzież, Odzież niemowlęca, Odzież dziecięca, 
Odzież męska, Swetry [odzież], Kurtki [odzież], Topy [odzież], Bliź-
niaki [odzież], Odzież dziana, Odzież codzienna, Odzież dziewczę-
ca, Odzież wodoodporna, Odzież dla chłopców, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Odzież do  spania, Wyprawki dziecięce [odzież], Pielucho-
majtki [odzież], Kombinezony [odzież], Body [odzież], Odzież damska, 
Majtki dziecięce [odzież], Rękawiczki jako odzież, Odzież wierzchnia 
dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych 
dzieci, Dolne części ubrań [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla dzieci, Kapelusze, 
Czapki jako nakrycia głowy, Spodnie, Spodenki, Spódnice, Sukienki 
do chrztu, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki damskie, 
Koszule, Swetry, Bielizna, Bielizna dla niemowląt, Bluzki, Bluzy dreso-
we, Apaszki, Chusty [odzież], Kostiumy kąpielowe, Kostiumy na bale 
maskowe i Halloween .

(111) 350824 (220) 2021 09 07 (210) 533665
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) KOZAKIEWICZ MAREK, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama Thai BISTRO
(540) 

(591) czarny, biały, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 27 .05 .01, 05 .07 .12, 29 .01 .15, 05 .03 .15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Restauracje oferujące dania na wynos, Udzielanie informa-
cji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos .

(111) 350825 (220) 2021 09 14 (210) 533906
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) INVESTGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESTGIS
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 42 Teledetekcja lotnicza związana z  badaniami środo-
wiska, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi, Po-
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miary geodezyjne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Usługi 
w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie miernictwa 
i  eksploracji, Usługi kartograficzne, Kartografia i  odwzorowanie, 
Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi digitalizacji map, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
Usługi pomiarów kartograficznych lub termograficznych za pomocą 
drona, Usługi fotogrametrii, Usługi teledetekcji .

(111) 350826 (220) 2021 09 14 (210) 533902
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) JĘDRZEJCZYK MICHAŁ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AA ALLSTAR ATHLETICS
(540) 

(531) 03 .04 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, Usługi tre-
nerskie w  zakresie zajęć sportowych, Usługi trenerskie, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Szkolenie w zakresie sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej .

(111) 350827 (220) 2021 09 10 (210) 533833
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOK na BOK
(540) 

(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do włosów, balsam do brody, balsam do włosów, balsam 
odżywczy, balsamy do brody, balsamy do włosów, balsamy do wy-
gładzania 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, kosmetyki do  wło-
sów, kredy do włosów, krem do włosów, kremy do pielęgnacji wło-
sów, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy ochronne 
do włosów, kremy odżywcze, kremy pielęgnacyjne do włosów, lakier 
do włosów, lakiery do układania włosów, lakiery do włosów, masecz-
ki do  stylizacji włosów, maseczki do  włosów, maskara do  włosów, 
maski do  pielęgnacji włosów, neutralizatory do  trwałej ondulacji, 
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, 
odżywki do włosów, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawil-
żające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki sto-
sowane na  włosy, olejek do  układania włosów, olejek do  włosów, 
olejek ułatwiający czesanie, olejki do  brody, olejki do  odżywiania 
włosów, olejki do  włosów, olejki kąpielowe do  pielęgnacji włosów, 
opakowania uzupełniające do  dozowników zawierające szampon, 
opakowania uzupełniające do  dozowników zawierające produkty 
do utrwalania włosów, pasta do stylizacji włosów, pianka do styliza-
cji, pianka do włosów, pianki do stylizacji włosów, pianki do włosów, 

pianki ochronne do włosów, pianki [przybory toaletowe] do stylizacji 
włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki 
do włosów [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 on-
dulacji, płyny do układania włosów, płyny do włosów, płyny kolory-
zujące do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne 
do włosów, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, 
preparaty do  barwienia włosów, preparaty do  falowania i  kręcenia 
włosów, preparaty do  koloryzacji włosów, preparaty do  kręcenia 
włosów, preparaty do  kuracji włosów, preparaty do  mycia włosów, 
preparaty do  neutralizacji włosów, preparaty do  ochrony włosów 
przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji 
brody, preparaty do prostowania włosów, preparaty do rozjaśniania 
włosów, preparaty do skręcania włosów, preparaty do trwałej ondu-
lacji, preparaty do  układania włosów, preparaty do  układania wło-
sów o  długotrwałym działaniu [texturizer], preparaty kosmetyczne 
do  włosów i  skóry głowy, preparaty kosmetyczne do  włosów, pre-
paraty nabłyszczające do włosów, preparaty odżywcze do włosów, 
preparaty wygładzające 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 kosme-
tycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku 
kosmetycznego, produkty utrwalające do włosów, proszek do mycia 
włosów, pudry do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, serum do układania włosów, serum do włosów, środki 
do nawilżania włosów, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, 
środki do  trwałej ondulacji, środki pomagające rozczesywać splą-
tane włosy, środki rozjaśniające do  włosów, 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, szampony 
przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów lecz-
niczych, szampony w  kostkach, szampony z  odżywką do  włosów, 
szampony zmiękczające, tonik do włosów, tonik do włosów [nielecz-
niczy], toniki do włosów, włosy (farby do-), woda utleniona do celów 
kosmetycznych, woda utleniona do włosów, wosk do wąsów, wosk 
do  włosów, woski do  układania włosów, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do stylizacji włosów, żele do utrwala-
nia fryzury, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele w sprayu 
do układania włosów, zestaw do trwałej ondulacji, 8 Ręczne przybo-
ry higieniczne i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, Przybory 
do układania włosów, Elektryczne karbownice do włosów, elektrycz-
ne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne urządzenia do zapla-
tania włosów, lokówki, lokówki elektryczne, nieelektryczne lokówki, 
nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, nieelektryczne 
trymery do brwi, oplatarki [narzędzia ręczne], prostownice do wło-
sów, elektryczne, przybory ręczne do  kręcenia włosów, urządzenia 
do karbowania włosów [karbownice], Ręczne przybory higieniczne 
i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, przybory do  obcinania 
i  usuwania włosów, Brzytwy, Brzytwy elektryczne, brzytwy japoń-
skie, brzytwy jednorazowe, dozowniki żyletek do maszynek do go-
lenia, elektryczne maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, 
golarki z  wibrującym ostrzem, kasetki na  żyletki, kasety na  żyletki, 
maszynki do golenia, nieelektryczne, maszynki do golenia z wibru-
jącym ostrzem, maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skalecze-
nia], ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, ostrza do golenia, 
paski do ostrzenia brzytew [skórzane], pojemniki na żyletki, pojemni-
ki przystosowane do żyletek, pojemniki zawierające żyletki, zestawy 
do golenia, żyletki, żyletki do maszynek do golenia, 25 Odzież: fartu-
chy fryzjerskie oraz peleryny fryzjerskie, 44 Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi: fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], konsultacje dotyczące kosme-
tyków, kuracje do włosów, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów 
szamponem, odbudowa włosów, salony fryzjerskie, ścinanie wło-
sów, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie 
stylizacji włosów, usługi doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, 
usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, 
usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi 
prostowania włosów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi roz-
jaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjer-
skich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu 
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fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów .

(111) 350828 (220) 2021 08 12 (210) 532598
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SZPUNAR MAGDALENA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
FAR-LAK, Wola Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARLAK
(540) 

(591) zielony, czerwony, granatowy, czarny, biały
(531) 26 .07 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Żywice na-
turalne, Folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepów z ar-
tykułami budowlanymi metalowymi i  niemetalowymi, artykułami 
wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, 
urządzeniami i  wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, arty-
kułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, 
wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw 
sztucznych do  użytku domowego, artykułami chemicznymi, włó-
kienniczymi, odzieżą oraz obuwiem .

(111) 350829 (220) 2021 08 13 (210) 532679
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHILLWAGON
(540) 

(591) żółty, czerwony, biały
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do po-
brania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia dźwiękowe, w  tym do  pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania 
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, 
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo 
z  muzyką, do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym 
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, 
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tu-
rystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Tor-
by uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, 
Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki bizneso-
we, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, 
Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do  noszenia 
niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, 
Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra suro-
wa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, 
Odzież codzienna, Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież tre-

ningowa, Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skó-
rzana, Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla moto-
cyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, 
Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie 
damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy 
damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców muzycznych, Za-
rządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie trans-
akcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów re-
klamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, 
w tym barami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i  public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
następujących towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, prepa-
raty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wy-
bielające do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki 
do prania, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepara-
ty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, 
torby podróżne, torby i  portfele, parasole, parasolki, portmonetki, 
nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imi-
tacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, Występy grup muzycznych na żywo, Przedstawie-
nia muzyczne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organiza-
cja rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Ob-
sługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne i  piosenkarskie, 
Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów 
muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycz-
nych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań dźwiękowych i  mu-
zycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie 
muzycznych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi pu-
blikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multime-
dialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyj-
ne w zakresie zarządzania i marketingu .

(111) 350830 (220) 2021 08 13 (210) 532690
(151) 2022 02 16 (441) 2021 10 25
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna IgG SUPLEMENT DIETY
(540) 

(591) czerwony, biały, niebieski, błękitny
(531) 19 .13 .21, 02 .09 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 350831 (220) 2021 08 13 (210) 532691
(151) 2022 02 16 (441) 2021 10 25
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(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna SUPLEMENT DIETY
(540) 

(591) czerwony, różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25, 19 .13 .21
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 350832 (220) 2021 08 20 (210) 532927
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liga Mistrzów Plonowania
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i  leśnictwa, nawozy sadownicze, Nawozy płynne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, 
Środki chemiczne ochrony roślin, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w leśnictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulu-
jące wzrost roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Biostymu-
latory, Adiuwanty, Dodatki chemiczne do środków grzybobójczych 
i owadobójczych dla roślin, 35 Rozpowszechnianie, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, promocyjnych i  instruktarzowych, Reklama, 
Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, Dystrybucja reklam i  ogło-
szeń handlowych publikowanie tekstów sponsorowanych, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych ochrony 
roślin, nawozów dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i  sadownic-
twa, biostymulatorów, Promocja dla osób trzecich, Lojalnościowy 
program sprzedaży w  zakresie środków chemicznych ochrony ro-
ślin, nawozów dla rolnictwa ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, 
biostymulatorów, Organizowanie targów w  celach handlowych 
i  reklamowych, Organizowanie wystaw w  celach handlowych i  re-
klamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Analizy rynku, 
Organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Orga-
nizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń rolniczych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń ustanawiania rekordów, Systematyza-
cja danych w  zakresie bicia rekordów i  zarządzanie nimi, Zbieranie 
danych statystycznych, Oferowanie gotowych rozwiązań technologii 
uprawy roślin rolniczych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych i marketingowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw 
i  konkursów, Prowadzenie konkursów w  Internecie, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, po-
kazów rolniczych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja i or-
ganizowanie imprez rolniczych, Doradztwo zawodowe, Doradztwo 
eksperckie dotyczące technologii uprawy roślin rolniczych, Prezen-
tacja i produkcja nagrań wideo .

(111) 350833 (220) 2021 08 25 (210) 533125
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) My Stay
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarzą-
dzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Programy komputerowe, Programy komputerowe do  pobra-
nia, Programy komputerowe do  przetwarzania danych, Programy 
komputerowe do  zarządzania projektami, Programy komputerowe 
do zarządzania sieciami, Programy komputerowe [oprogramowanie 

do  pobrania], Programy komputerowe stosowane do  elektronicz-
nych systemów kasowych, Programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy 
komputerowe, 35 Usługi doradztwa związane z  administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla 
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo związane 
z  zarządzaniem, Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo 
w tym zakresie, 42 Badania, opracowywanie, projektowanie i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, Programowanie kompu-
terów i projektowanie oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania 
bazami danych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie 
oprogramowania, Usługi doradcze i  informacyjne związane z  pro-
jektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego .

(111) 350834 (220) 2021 09 25 (210) 534375
(151) 2022 02 22 (441) 2021 10 25
(732) POLTEKMASZ ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLTEK
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 25 .05 .02, 26 .11 .02, 26 .11 .09, 26 .11 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 Żurawie, Żurawie masztowe, Żurawie ruchome i stałe, 
Wciągniki ręczne samohamowne, Wciągniki elektryczne, Chwytaki 
wieloskorupowe [maszyny], Chwytaki do drewna [części do maszyn], 
Dźwigi, Dźwigi [urządzenia do  podnoszenia i  wyciągania], Dźwi-
gi budowlane, Podnośniki [dźwigi], Roboty przemysłowe, Roboty 
do użytku przemysłowego, 12 Wózki podnośnikowe ręczne do prze-
mieszczania ładunków, Wózki ręczne, 35 Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet 
następujących towarów: żurawie, żurawie masztowe, żurawie rucho-
me i stałe, wciągniki ręczne samohamowane, wciągniki elektryczne, 
chwytaki wieloskorupowe [maszyny], chwytaki do  drewna, dźwigi, 
dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigi budowla-
ne, podnośniki [dźwigi], roboty przemysłowe, wózki podnośnikowe 
ręczne do przemieszczania ładunków, wózki ręczne .

(111) 350835 (220) 2021 09 25 (210) 534376
(151) 2022 02 22 (441) 2021 10 25
(732) MUNDO MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUNDO MARINO
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja lub roz-
rywka], Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, Organi-
zowanie zajęć dydaktycznych, Usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci w  wieku przedszkolnym, 43 
Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i  małymi dziećmi, 
Żłobki dla dzieci .

(111) 350836 (220) 2021 10 08 (210) 535027
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) GARCZYŃSKA KAROLINA, Sowinki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLANQA
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(510), (511) 35 Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich żywności, żyw-
ności ekologicznej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, przypraw 
i  ich  pochodnych, przyborów do  parzenia i  serwowania herbaty, 
kawy, czekolady oraz przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz 
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich żywności, żywności ekologicz-
nej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, przypraw i  ich  pochodnych, 
przyborów do parzenia i serwowania herbaty, kawy, czekolady oraz 
przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz kupować te towary 
w sklepach detalicznych i hurtowniach .

(111) 350837 (220) 2021 10 10 (210) 535043
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) PĘCKA MARCIN SNAPKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) snapki
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki z  nadrukami, Nakrycia głowy, Obu-
wie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Aplikacje [pasman-
teria], Dekoracja artykułów tekstylnych [rzepy z nadrukami] [dodatki 
do odzieży], Rzepy z nadrukami [dodatki do odzieży], 28 Gry, zabaw-
ki i akcesoria do zabawy, Rzepy z nadrukami [akcesoria do zabawy] .

(111) 350838 (220) 2021 10 11 (210) 535061
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) GARCZYŃSKA KAROLINA, Sowinki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANQA
(540) 

(591) żółty, fioletowy, pomarańczowy, różowy, czarny
(531) 05 .05 .23, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich żywności, żyw-
ności ekologicznej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, przypraw 
i  ich  pochodnych, przyborów do  parzenia i  serwowania herbaty, 
kawy, czekolady oraz przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz 
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich żywności, żywności ekologicz-
nej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, przypraw i  ich  pochodnych, 
przyborów do parzenia i serwowania herbaty, kawy, czekolady oraz 
przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz kupować te towary 
w sklepach detalicznych i hurtowniach .

(111) 350839 (220) 2021 10 14 (210) 535222
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) pomarańczowy, fioletowy, biały
(531) 26 .05 .06, 26 .05 .08, 26 .05 .09, 26 .05 .10, 26 .01 .06, 29 .01 .13

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
komputerowe w  zakresie obsługiwania sklepów on-line, Aplikacje 
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 35 Obsługa ryn-
ków on-line w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
Usługi w  zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamo-
we i promocyjne, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny 
internetowej w  światowej sieci komputerowej, za  pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i  zaopatrywać się w  towary i  usługi, 
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i  zamówienia 
handlowe, zawierać umowy i  dokonywać transakcji, Usługi handlu 
online w  odniesieniu do  licytacji elektronicznych oraz oceny on-
-line z  tym związane, Aukcje publiczne, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Reklama on-line, Opracowywanie i  uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni 
reklamowej, w  tym w  internecie i  innych sieciach komputerowych, 
Wynajmowanie czasu reklamowego w  mediach komunikacyjnych, 
Dystrybucja próbek reklamowych, Pokazy towarów, Usługi zarzą-
dzania reklamą, Organizowanie wystaw i targów dla celów handlo-
wych lub reklamowych, Sondaż opinii publicznej, Badania i analizy 
marketingowe, Zarządzanie w  działalności gospodarczej i  konsul-
tacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi administracyjne 
w  działalności gospodarczej, Informacja i  pomoc dotycząca dzia-
łalności gospodarczej, Zarządzanie handlowe w  zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, Gromadzenie informacji 
i  badania odnoszące się do  działalności gospodarczej, Sporządza-
nie zestawień statystycznych, Kompilacja i  systematyzacja danych 
w  komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie danych w  kom-
puterowych bazach danych dla osób trzecich, Usługi specjalistów 
w zakresie wydajności pracy, Kopiowanie dokumentów, Usługi w za-
kresie maszynopisania, Usługi agencji importowo eksportowych, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, w  tym za  pośrednictwem 
sieci komputerowych i  internetu towarów i  usług z  następujących 
dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budow-
nictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu 
paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietety-
ki, dziedziny weterynarii i  medycyny, przemysłu samochodowego, 
elektroniki, telekomunikacji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu towarów 
i  usług z  następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, 
odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowe-
go, alkoholi i  wyrobów alkoholowych, elektrycznych i  elektronicz-
nych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposaże-
nia kuchni i  domu, artykułów dla dzieci, gier i  zabawek, karmy dla 
zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu 
towarów i  usług w  dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji 
lub turystyki, Obsługa zleceń zakupów, Pomoc w zakupie towarów 
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trze-
cich, Obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub 
wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, Usługi w  dziedzinie 
porównywania cen, Usługi w  zakresie porównywania i  omawiania 
produktów/usług, Przygotowywanie i  rozpowszechnianie informa-
cji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i  cen towarów/
usług, Obsługa aukcji, Organizowanie i prowadzenie sprzedaży au-
kcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i  internetu, 
Obsługa programów lojalnościowych, Kompilacja on-line kompute-
rowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line 
w  dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo 
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informa-
cyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 Badania oraz usługi 
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie komputerowe jako 
usługa (SaaS), Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wy-
szukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie 
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez internet, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, Informacja, 
doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług .
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(111) 350840 (220) 2021 10 15 (210) 535253
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LP-Drogomistrz
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy kompute-
rowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i  przeszukiwanie baz da-
nych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem 
drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje mobilne, Aplikacje mo-
bilne do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i in-
frastrukturą drogową, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elek-
troniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne 
do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie  do  pobrania, 
do  zarządzania utrzymaniem i  administrowaniem drogami i  infra-
strukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS] .

(111) 350841 (220) 2021 10 18 (210) 535329
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) KAMIŃSKI RADOSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SG SaunaGarden
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drewnia-
nymi saunami ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  drewnianymi saunami ogrodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z saunami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sauna-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drewnianymi baliami 
ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drewnianymi 
baliami ogrodowymi, 37 Budowa saun, Budowa drewnianych balii 
ogrodowych .

(111) 350842 (220) 2021 10 18 (210) 535332
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) KAMIŃSKI RADOSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGH HC CONTRAST
(540) 

(591) różowy, biały, czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Urządzenia fotograficzne, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z drewnianymi saunami ogrodowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z drewnianymi saunami ogrodowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  saunami, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  saunami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z drewnianymi baliami ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  drewnianymi baliami ogrodowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z basenami kąpielowymi [zabawkami], Usługi sprzedaży 

hurtowej w  związku z  basenami kąpielowymi [zabawkami], Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  altanami [konstrukcjami nieme-
talowymi], Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  altanami [kon-
strukcjami niemetalowymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  grillami węglowymi do  celów domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grillami węglowymi do celów domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi wiatami do prze-
chowywania, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  niemetalo-
wymi wiatami do  przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyrządami na  place zabaw wykonanymi z  drewna, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyrządami na place zabaw 
wykonanymi z drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z far-
bami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z farbami 
dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
zabezpieczającymi przed czynnikami atmosferycznymi [farby], Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami zabezpieczającymi 
przed czynnikami atmosferycznymi [farby], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami fotograficznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami fotograficznymi .

(111) 350843 (220) 2021 10 15 (210) 535263
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Szczawno-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO Szczawno-Jedlina S .A .
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .10
(510), (511) 5 Wody mineralne do celów medycznych, 32 Wody mine-
ralne i gazowane, 44 Sanatoria, Rehabilitacja fizyczna, Usługi domów 
opieki nad ludźmi starszymi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdro-
wiska [spa], Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne] .

(111) 350844 (220) 2021 10 15 (210) 535243
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) LEWANDOWSKA JOANNA JAMS, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hopki .pl zabawa to podstawa
(540) 

(591) różowy, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 24 .17 .02, 03 .01 .15
(510), (511) 25 Kostiumy, Kostiumy do  użytku podczas dziecięcych 
zabaw przebieranych, 28 Maski kostiumowe, Kostiumy będące przed-
miotami do  zabawy dla dzieci, Gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, 
Klocki do  zabawy, Maskotki, Modele samochodów do  zabawy, Huś-
tawki, Balony na przyjęcia, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Kolejki 
do zabawy, Samochody do zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-
line w zakresie następujących towarów: kostiumy, kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, maski kostiumowe, kostiu-
my będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, gry, zabawki i akce-
soria do  zabawy, klocki do  zabawy, maskotki, modele samochodów 
do zabawy, huśtawki, balony na przyjęcia, klocki do zabawy [konstruk-
cyjne], kolejki do zabawy, samochody do zabawy .

(111) 350845 (220) 2021 10 17 (210) 535293
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
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(732) WRÓBLEWSKA BARBARA PSIEHAWIORYŚCI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) psiehawioryści
(510), (511) 41 Tresura zwierząt, Szkolenie w obchodzeniu się z psami .

(111) 350846 (220) 2021 07 22 (210) 531870
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 16
(732) FINE DINE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fine Dine
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .13
(510), (511) 8 Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce, 11 Pod-
grzewacze do  jedzenia, Podgrzewacze do  talerzy, Nieelektryczne 
podgrzewacze kuchenne do użytku domowego, Termosy bufetowe 
na napoje, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne 
zaparzacze do herbaty, 21 Zastawa stołowa, Garnki do serwowania 
potraw, Kieliszki, Szkło [naczynia], Porcelana, Talerze, Szklanki [naczy-
nia do picia], Tace do podawania potraw, Termosy bufetowe na na-
poje, nieelektryczne, Szklane karafki, Dzbanki, Pojemniki kuchenne, 
Naczynia ceramiczne, Naczynia szklane do napojów, Podgrzewacze 
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Patery, Serwisy do herba-
ty, Serwisy do  kawy [zastawa stołowa], Nieelektryczne zaparzacze 
do herbaty, Nieelektryczne zaparzacze do kawy, 35 Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci 
internet,   następujących towarów: Sztućce, Sztućce stołowe [noże, 
widelce i  łyżki], Podgrzewacze do  jedzenia, Podgrzewacze do tale-
rzy, Nieelektryczne podgrzewacze kuchenne do użytku domowego, 
Termosy bufetowe na  napoje, elektryczne, Elektryczne zaparza-
cze do kawy, Elektryczne zaparzacze do herbaty, Zastawa stołowa, 
Garnki do serwowania potraw, Kieliszki, Szkło [naczynia], Porcelana, 
Talerze, Szklanki [naczynia do picia], Tace do podawania potraw, Ter-
mosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, Szklane karafki, Dzbanki, 
Pojemniki kuchenne, Naczynia ceramiczne, Naczynia szklane do na-
pojów, Nieelektryczne zaparzacze do kawy i herbaty, Podgrzewacze 
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Patery, Serwisy do herba-
ty, Serwisy do  kawy [zastawa stołowa], Nieelektryczne zaparzacze 
do herbaty, Nieelektryczne zaparzacze do kawy .

(111) 350847 (220) 2021 09 27 (210) 534395
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) FINE DINE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chef de cuisine depuis 1884
(540) 

(591) szary, niebieski, czerwony, biały
(531) 09 .07 .19, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 8 Noże kuchenne, Noże kucharskie, Sztućce stołowe 
[noże, widelce i  łyżki], Noże do pracy, Nożyczki, 21 Garnki kuchen-
ne, Garnki, Rondle, Patelnie, Pojemniki kuchenne, Termosy do prze-

chowywania żywności, Przybory kuchenne, Pokrywki do  garnków, 
Podstawki pod garnki, Nieelektryczne zaparzacze do kawy i herbaty, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i  nieelektryczne, Przybory 
kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Deski do krojenia, De-
ski do krojenia z  tworzyw sztucznych, Deski do krojenia do użytku 
kuchennego .

(111) 350848 (220) 2021 09 27 (210) 534396
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) FINE DINE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARMATIC
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Zmywarki do naczyń, Chłodziarki elektryczne, Warniki 
do  zaparzania w  naprężeniu, Warniki do  zaparzania kawy, Warniki 
do zaparzania herbaty, Elektryczne sokowirówki, Blendery elektrycz-
ne do  celów domowych, Kuchenne miksery, elektryczne, Maszyny 
do przygotowywania żywności [przemysłowe], Maszyny do mielenia 
[elektryczne] przemysłowe, Blendery elektryczne przemysłowe, 11 
Maszyny do  produkcji kostek lodu, Kostkarki do  lodu do  lodówek, 
Chłodziarki elektryczne .

(111) 350849 (220) 2021 07 06 (210) 531134
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) NATURIN VISCOFAN GMBH, Weinheim (DE)
(540) (znak słowny)
(540) COLLINSTANT
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety zawiera-
jące białko .

(111) 350850 (220) 2021 11 24 (210) 536863
(151) 2022 04 13 (441) 2021 12 20
(732) SZKARŁAT EWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) szkarłat
(510), (511) 11 Akcesoria do  pryszniców, Akcesoria do  umywalek, 
Akcesoria łazienkowe, Armatury grzewcze, Armatury łazienkowe, 
Automatyczne urządzenia do  regulacji temperatury do  grzejników 
centralnego ogrzewania, Automatyczne urządzenia do  regulacji 
temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Bate-
rie do wanien, Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Brodziki prysz-
nicowe, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne nawilża-
cze, Elektryczne oczyszczacze powietrza, Elektryczne podgrzewacze 
do  ręczników, Elektryczne urządzenia do  ogrzewania pomieszczeń 
do  celów domowych, Elementy grzewcze, Elementy ogrzewania 
elektrycznego, Grzejniki elektryczne, Grzejniki do  instalacji central-
nego ogrzewania, Grzejniki do  pomieszczeń, Grzejniki łazienkowe, 
Grzejniki olejowe, Grzejniki konwekcyjne, Grzejniki na podczerwień, 
Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, Instalacje 
sanitarne i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Klima-
tyzatory, Ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników central-
nego ogrzewania, Przełączniki z  czujnikami temperatury [zawory 
termostatyczne] do  grzejników centralnego ogrzewania, Systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), Umywalki łazienkowe, 
Urządzenia centralnego ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, 
Urządzenia wentylacyjne, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zaślepki 
do  grzejników, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  grzej-
nikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
handlowe online w ramach których sprzedający wystawiają produk-
ty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem internetu .

(111) 350851 (220) 2021 10 18 (210) 535302
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
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(732) GÓRSZCZAK EWA, Głogoczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANIURA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kosmety-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kosmetykami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami i  artykułami higie-
nicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i arty-
kułami higienicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z środ-
kami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z środkami 
toaletowymi .

(111) 350852 (220) 2021 10 01 (210) 534657
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VECTOR SMART
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do  zegarków przekazują-
ce dane do  innych urządzeń elektronicznych, Paski do  zegarków 
do przekazywania danych smartfonom, Skomputeryzowane zegary 
z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, Smartfony w kształcie ze-
garka, 14 Akcesoria do zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie, Chro-
nografy [zegarki], Czasomierze [zegarki], Części do zegarków, Części 
do zegarów, Części mechanizmów zegarowych, Bransolety do zegar-
ków, Bransolety i zegarki połączone, Mechanizmy do zegarów i ze-
garków, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronometryczne, 
Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe .

(111) 350853 (220) 2021 10 05 (210) 534793
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) BYLAK PATRYCJA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Recycling is just the beginning
(510), (511) 16 Papierowe obrusy, Papier do  wyrobu papierów fali-
stych, Papier, Papier powlekany, Papier offsetowy, Papier tłuszczo 
odporny, Papier higieniczny, Papier parafinowany, Papier serwetko-
wy, Papier gazetowy, Papier kserograficzny, Papier drukarski, Arkusze 
papieru, Pojemniki papierowe, Ręczniki papierowe, Maty papierowe, 
Papier impregnowany parafiną [papier woskowany], Papier z maku-
latury, Papier i  karton, Papier na  publikacje, Papier na  czasopisma, 
Taśmy z papieru, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papie-
rowe maty stołowe, Serwetki stołowe papierowe, Papier toaletowy 
w rolkach, Papier na artykuły spożywcze, Papier do celów przemy-
słowych, Papier do owijania i pakowania, Papier do użycia w branży 
graficznej, Karton, Karton opakowaniowy, Rolki kartonowe, Opako-
wania kartonowe, Kartony do pakowania, Przemysłowy papier i kar-
ton, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Tektura, 
Tektura falista, Bibułka, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych .

(111) 350854 (220) 2021 10 06 (210) 534882
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) VIETNAM NATIONAL COAL, MINERAL INDUSTRIES HOLDING 
CORPORATION LIMITED, Hanoi (VN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINACOMIN
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, żółty, brązowy, biały
(531) 01 .01 .02, 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 1 Tlenek glinu, Kainit, Cyjanamid wapniowy [nawóz], Su-
perfosfaty [nawozy] .

(111) 350855 (220) 2021 10 02 (210) 534682
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 02
(732) KONSTAŃCZAK MIROSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PerVitin
(510), (511) 5 Lecznicze napoje mineralne, Napoje ziołowe do użyt-
ku leczniczego, Napoje elektrolityczne do  celów medycznych, Na-
poje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do  celów 
medycznych, Lekarstwa, Suplementy diety, Eliksiry jako preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, Napoje zastępujące elektro-
lity do  celów medycznych, 32 Napoje zawierające witaminy, Woda 
gazowana wzbogacona witaminami-napoje, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholo-
we o podwyższonej zawartości witamin, Smakowa woda mineralna, 
Woda mineralizowana-napoje, Woda mineralna, Woda mineralna-
-napoje, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje wzbo-
gacone substancjami odżywczymi .

(111) 350856 (220) 2021 10 04 (210) 534756
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIAMINOBIOTINUM
(510), (511) 1 Witaminy do  użytku w  produkcji żywności, Aktywne 
składniki chemiczne do  użycia w  produkcji preparatów farmaceu-
tycznych, Składniki do  użytku w  produkcji suplementów diety, 5 
Preparaty farmaceutyczne i  medyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, dietetyczna żywność i  substancje przystosowane 
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 350857 (220) 2021 09 01 (210) 533422
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) KLUSKA KAROLINA KLUSKA ANNA, KLUSKA KAROLINA 
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
PRODUKCYJNE KAMAX SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola (PL);
KLUSKA ANNA KLUSKA ANNA, KLUSKA KAROLINA 
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
PRODUKCYJNE KAMAX SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARDAN
(510), (511) 7 Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicz-
nej w  maszynach, Przewody niemetalowe do  użytku w  hydraulicz-
nych systemach maszyn, Wysokociśnieniowe przewody niemetalo-
we do przesyłu paliwa w maszynach, Wysokociśnieniowe przewody 
niemetalowe do przesyłu olejów w maszynach .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350858 (220) 2021 10 01 (210) 534669
(151) 2022 02 17 (441) 2021 11 02
(732) WERBLIŃSKI PIOTR DAPPI, Mączniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dappi WNĘTRZA Z CHARAKTEREM
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu .
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(111) 350859 (220) 2021 05 26 (210) 529395
(151) 2022 02 17 (441) 2021 07 12
(732) DR .MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr .Marcus
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapachowe, Pre-
paraty do  czyszczenia, zabezpieczania i  konserwacji powierzchni 
samochodowych, Preparaty zapachowe powietrza, Detergenty sa-
mochodowe, Środki czyszczące do samochodów, Zapachy samocho-
dowe, Płyny do czyszczenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba 
do  użytku samochodowego, Preparaty samochodowe i  woskowe, 
Pasty samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego, Po-
wietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurzania, Preparaty 
nabłyszczające będące środkiem polerującym, Ścierki nasączone de-
tergentem do  czyszczenia, 5 Preparaty dezodoryzujące powietrze, 
Dezodoranty samochodowe, Dezodoranty do  pomieszczeń, Pre-
paraty neutralizujące zapachy do ogólnego stosowania na  różnych 
powierzchniach, Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neu-
tralizujące zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodo-
ranty do tkanin, Samochodowe odświeżacze powietrza .

(111) 350860 (220) 2021 08 23 (210) 533011
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy kie-
rowane automatycznie, Pojazdy przewożące ładunek, Samobieżny 
pojazd elektryczny, Pojazdy przystosowane do  celów militarnych, 
Pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Pojazdy, 
Pojazdy autonomiczne, Pojazdy bezzałogowe, Drony, Pojazdy dla 
niepełnosprawnych, Autobusy z  napędem elektrycznym, Ciągniki 
elektryczne [pojazdy], Ciężarówki elektryczne [pojazdy], Furgony 
[pojazdy], Elektrycznie napędzane wózki, Elektryczne wózki jezdnio-
we, Elektryczne skutery jednokołowe, Elektryczne rowery składane, 
Elektryczne motocykle, Monocykle elektryczne, Lekkie ciężarówki, 
Pojazdy zdalnie sterowane, Pojazdy trzy lub czterokołowe, Pojazdy 
transportowe bez kierowcy, Pojazdy silnikowe bez kierowcy [autono-
miczne], Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy na po-
duszkach powietrznych, Quady, Samochody hybrydowe, Samocho-
dy elektryczne zasilane z sieci, Samochody elektryczne z ogniwami 
paliwowymi, Samochody elektryczne, Samochody bez kierowcy 
[samochody autonomiczne], Samochody autonomiczne, Samocho-
dy, Samobalansujące skutery elektryczne, Samobalansujące jedno-
kołowe skutery elektryczne, Rowery wyposażone w  silnik, Skutery 
niesilnikowe [pojazdy], Skutery do transportu osobowego wyposa-
żone w  silnik lub nie, Skutery [pojazdy], Skomputeryzowane wózki 
golfowe wyposażone w  silnik, Seryjnie produkowane samochody 
hybrydowe, Wózki golfowe wyposażone w silnik, Wózki będące zmo-
toryzowanymi pojazdami lądowymi, Zasilane elektrycznie pojazdy 
mechaniczne, Wózki transportowe platformowe, Części karoserii 
do  pojazdów, Karoserie do  pojazdów lądowych, Ramy do  motocy-
kli, Ramy do  rowerów, Ramy dwukołowych pojazdów mechanicz-
nych, Ramy pojazdów lądowych, 42 Analizy wykonalności projektu, 
Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, Doradztwo 
w  zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo w  zakresie 
projektów technologicznych, Opracowywanie produktów, Opraco-
wywanie produktów w  zakresie konstrukcji pojazdów i  konstrukcji 
karoserii, Profesjonalne doradztwo w  zakresie wzornictwa przemy-
słowego, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Projek-
towanie części do  pojazdów mechanicznych, Projektowanie części 
do  pojazdów lądowych, Projektowanie i  opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie 
nowych produktów, Projektowanie naukowe i technologiczne, Pro-
jektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie pojazdów oraz 
części i  elementów pojazdów, Projektowanie pojazdów morskich, 

Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów 
lądowych, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projekto-
wanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych, 
Projektowanie samochodów, Projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie 
techniczne i doradztwo, Projektowanie systemów komunikacyjnych, 
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie sys-
temów elektrycznych, Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu 
do wzornictwa użytkowego, Usługi inżynieryjne w zakresie projek-
towania konstrukcji, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemy-
słowego, Usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi projektowania pojazdów, 
Usługi projektowania dotyczące architektury .

(111) 350861 (220) 2021 08 31 (210) 533382
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPKA
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .03 .01, 26 .05 .06, 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, 
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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) 350862 (220) 2021 08 31 (210) 533383
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNA
(540) 

(531) 26 .05 .01, 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) 350863 (220) 2021 09 02 (210) 533492
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) LEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lipno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEMAR
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 Wyna-
jem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem rusztowań, 
Wynajem maszyn budowlanych .

(111) 350864 (220) 2021 09 10 (210) 533806
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONA&ON
(540) 

(591) różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 24 .17 .25
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(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) 350865 (220) 2021 09 10 (210) 533807
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKIE TARGI PIW RZEMIEŚLNICZYCH
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 11 .03 .01, 11 .03 .20
(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) 350866 (220) 2021 09 10 (210) 533808
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO Session
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 18 .01 .21
(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) 350867 (220) 2021 09 10 (210) 533809
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBDREW & METALL Targi Obróbki Drewna i Metalu
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny, jasnobrązowy, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .08, 24 .17 .25
(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) 350868 (220) 2021 09 13 (210) 533848
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATC DEVELOPMENT
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i  komercyjnych, Obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi 
informacyjne i  doradcze dla konsumentów w  zakresie wyboru na-
bywanych towarów, Zarządzanie mieszkaniami, Administrowanie 
sprzedażą, 36 Usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania finanso-
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do  sprzedaży, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Sprzedaż obiektów i  lokali mieszkalnych i  nie-
mieszkalnych, Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i  po-
mieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa zakwa-
terowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Udzielanie informacji związanych 
z  wynajmem budynków, Usługi agencji nieruchomości w  zakresie 
wynajmu budynków, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w  zakresie osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie 
lokalami niemieszkalnymi, Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Zarządzanie budynkami, Doradztwo w zakresie inwestycji 
mieszkaniowych, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczą-
cymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
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mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nierucho-
mości, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Pobieranie czynszu, Usługi zarządzania 
inwestycjami w  zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, Organi-
zowanie kredytów, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 39 Wynajem 
przestrzeni garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojaz-
dów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, 
Usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wynajmo-
wanie miejsc do  cumowania łodzi, Udostępnianie miejsc i  sprzętu 
do  cumowania, Udzielanie informacji w  zakresie miejsc do  cumo-
wania, Usługi portów dla statków i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy 
łodziami wycieczkowymi, Organizacja i rezerwacja rejsów, 42 Usługi 
projektowe związane z  nieruchomościami, Usługi projektowe do-
tyczące nieruchomości mieszkalnych, Profesjonalne doradztwo do-
tyczące projektowania wnętrz, Planowanie przestrzenne [projekto-
wanie] wnętrz, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usłu-
gi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Wynaj-
mowanie pokoi .

(111) 350869 (220) 2021 09 14 (210) 533907
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 11
(732) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 01 .17 .11, 07 .01 .24, 29 .01 .12, 27 .05 .09, 27 .05 .17
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do  coworkin-
gu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, Admini-
strowanie domami czynszowymi, Dzierżawa gospodarstw rolnych, 
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Powiernictwo, Spon-
sorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie finansami, 
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Wycena fi-
nansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 37 Budow-
nictwo, Budowa nieruchomości, Konsultacje budowlane, Informacja 
budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Wyrównywanie terenu 
budowy, Usługi zarządzania budową, Doradztwo inżynieryjne (usłu-
gi budowlane), Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków .

(111) 350870 (220) 2021 09 14 (210) 533908
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 11
(732) SKAND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKAND HOUSE
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 07 .01 .24, 24 .13 .24, 24 .13 .25, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Domy prefabryko-
wane niemetalowe, Domy z  bali sprzedawane w  formie zestawów, 
Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], Domy z pre-

fabrykatów [zestawy do montażu], Modułowe domy z bali, Prefabry-
kowane domy z bali, Niemetalowe domy przenośne, Domki ogrodo-
we wykonane z materiałów niemetalowych, 37 Budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa budynków na  zamówienie, 
Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów na za-
mówienie, Budowa fundamentów budynków, Budowa nierucho-
mości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budo-
wa nieruchomości [budownictwo], Budowa pomieszczeń, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa przeszklonych po-
mieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa ścian, Budowa schodów 
z drewna, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, 
Budowa ścian działowych we  wnętrzach, Budowa ścianek działo-
wych, Budowa sklepów, Budowanie domów, Budowanie nierucho-
mości .

(111) 350871 (220) 2021 09 14 (210) 533909
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 11
(732) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCLUSIVE NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) złoty
(531) 17 .02 .01, 17 .02 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 29 .01 .02
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do  coworkin-
gu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, Admini-
strowanie domami czynszowymi, Dzierżawa gospodarstw rolnych, 
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Powiernictwo, Spon-
sorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie finansami, 
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Wycena fi-
nansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 37 Budow-
nictwo, Budowa nieruchomości, Konsultacje budowlane, Informacja 
budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Wyrównywanie terenu 
budowy, Usługi zarządzania budową, Doradztwo inżynieryjne (usłu-
gi budowlane), Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków .

(111) 350872 (220) 2021 09 14 (210) 533910
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 11
(732) FABRYKA SŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabryka słów WYDAWNICTWO
(540) 

(531) 15 .07 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10
(510), (511) 16 Albumy, Czasopisma, Gazety, Kalendarze, Katalo-
gi, Książki, Materiały drukowane, Nalepki, Naklejki, Notesy, Obrazy, 
Oprawy, Prospekty, Publikacje, Teczki, Skoroszyty, Zakładki do ksią-
żek, Zeszyty, 28 Karty do gry, 35 Agencje reklamowe, Badania ryn-
ku, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, 
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Przygotowywanie reklam prasowych, radiowych i  telewizyjnych, 
Usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni z towarami: artykuły pa-
piernicze, materiały biurowe, książki, czasopisma, publikacje, książki 
w formie elektronicznej do czytania i słuchania, Usługi prowadzenia 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych – sklepu internetowego 
sprzedaży towarów: artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki, 
czasopisma, publikacje, książki w formie elektronicznej do czytania 
i  słuchania, 41 Edukacja, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Publikowanie książek, Montaż taśm wideo, Nagrywa-
nie filmów na taśmach wideo, Nauczanie, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, Edycja tekstów .

(111) 350873 (220) 2021 09 28 (210) 534455
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) ESSENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CANNABIVIR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  parafarmaceutyczne uzu-
pełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 
Suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, su-
plementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, 
preparaty medyczne do  odchudzania, preparaty farmaceutyczne 
stosowane w  kosmetyce, maści do  celów farmaceutycznych, sole 
do kąpieli mineralnych i  leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje 
lecznicze, wody mineralne do  celów leczniczych, herbaty i  napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierza-
jące, 29 Oleje i tłuszcze jadalne .

(111) 350874 (220) 2021 10 08 (210) 535015
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAKE UP YOUR MIND
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do  kawy, Elektryczne filtry 
do  kawy, 16 Filtry do  kawy papierowe, 30 Kawa, Kawa aromatyzo-
wana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa [palona, w proszku, 
granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna .

(111) 350875 (220) 2021 10 18 (210) 535326
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASTERDAN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg odde-
chowych, Suplementy diety, Leki dla ludzi, Leki przeciwhistaminowe, 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne, Opioidowe leki przeciwbólowe .

(111) 350876 (220) 2021 10 18 (210) 535327
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW 
MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWE SYSTEM OCENY WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 03 .07 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 45 Usługi prawne .

(111) 350877 (220) 2021 10 18 (210) 535334
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08

(732) PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GNIAZDO
(540) 

(531) 26 .11 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Kawiarnia .

(111) 350878 (220) 2020 09 17 (210) 518408
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 07 .01 .08, 07 .01 .24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w  tym aplikacje komputero-
we do  pobrania, aplikacje na  urządzenia przenośne (aplikacje mo-
bilne), aplikacje do  pobrania, programy komputerowe, publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, 35 usługi w  zakresie informacji o  dzia-
łalności gospodarczej, usługi w  zakresie informacji handlowej, roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, planowanie działalności 
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku 
z planowaniem biznesowym, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z  działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i  dostar-
czanie informacji statystycznych i  cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i  informacji handlowych, opracowywanie prognoz 
ekonomicznych i prognoz rozwoju miasta, usługi w zakresie badania 
rynku, badania opinii, badań w dziedzinie gospodarczej, przeprowa-
dzanie badań opinii publicznej, badania i  analizy rynkowe, groma-
dzenie danych, doradztwo oraz pomoc w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
handlowe, prowadzenie aukcji i  przetargów publicznych, usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, w  tym reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, edycja 
tekstów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i  promocyjnych, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, planowanie strategii marketingowych, mar-
keting imprez i  wydarzeń, promowanie działalności gospodarczej, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, sponsoring promocyjny, usługi reklamowe w  zakresie 
turystyki i  podróży, organizowanie imprez, wystaw, targów i  po-
kazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, pla-
nowanie i  prowadzenie targów handlowych, wystaw i  prezentacji 
w  celach gospodarczych i  reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i promujących miasto, impresariat w działalno-
ści artystycznej, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, usługi w  zakresie 
administrowania placówkami zdrowotnymi i  opiekuńczymi, doma-
mi opieki społecznej, szpitalami, 37 budowanie nieruchomości, re-
mont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa dróg, 38 
elektroniczna transmisja danych, wiadomości i  informacji, agencje 
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informacyjne, przekazywanie informacji za  pomocą środków elek-
tronicznych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, mobilne usłu-
gi medialne w  postaci elektronicznej transmisji treści sportowych 
i rozrywkowych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), telematyczne wysyłanie informacji, użytkowanie systemów 
łączności elektronicznej, telekomunikacja, 39 usługi doradztwa tury-
stycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycz-
nej a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych za po-
średnictwem Internetu, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 
organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, planowanie i organizowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem i  wycieczek jednodniowych, organizo-
wanie rejsów, planowanie, organizowanie i  rezerwowanie podró-
ży za  pomocą środków elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z  przewodnikiem, planowanie tras [usługi 
nawigacyjne], skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, organizowanie transportu pasażerskiego, 41 działalność spor-
towa i  kulturalna, usługi rozrywkowe, usługi w  zakresie informacji 
o  edukacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, informacja o wypoczynku, informacja na temat spor-
tu, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, dostarczanie in-
formacji na temat aktywności kulturalnych, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, wydawanie przewodników turystycznych, 
usługi rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, planowanie 
specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji biletów na  imprezy 
kulturalne i  sportowe, usługi pokazów filmowych, organizowanie 
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kul-
turalnych, zajęcia sportowe i  kulturalne, organizacja i  prowadzenie 
obozów edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych pracow-
ni tematycznych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i  rozrywkowych, konkursów, loterii, koncertów, widowisk, wystaw 
w celach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
festiwali, w  tym organizowanie festiwali wodnych, organizowanie 
widowisk [impresariat], wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 
lodowisk i  pływalni oraz udostępnianie sal i  terenów widowisko-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, poradnictwo w zakresie 
edukacji zawodowej lub kształcenia, usługi biur redakcyjnych, usługi 
w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, usługi w zakre-
sie placówek oświatowych i  muzealnych, usługi w  zakresie parków 
kultury i wypoczynku, usługi w zakresie parków technologicznych, 
ośrodki rozrywkowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
usługi szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w  tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, 
sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne związane z ochroną śro-
dowiska, biblioteki, udostępnianie informacji o działalności sporto-
wej i zawodach sportowych, udostępnianie informacji o działalności 
sportowej za pośrednictwem strony internetowej, organizacja żłob-
ków, przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organizacja placówek 
oświatowych i muzealnych .

(111) 350879 (220) 2020 09 18 (210) 518409
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 07 .01 .08, 07 .01 .24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w  tym aplikacje komputero-
we do  pobrania, aplikacje na  urządzenia przenośne (aplikacje mo-
bilne), aplikacje do  pobrania, programy komputerowe, publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, 35 usługi w  zakresie informacji o  dzia-
łalności gospodarczej, usługi w  zakresie informacji handlowej, roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, planowanie działalności 
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku 
z planowaniem biznesowym, pozyskiwanie i systematyzacja danych 

związanych z  działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i  dostar-
czanie informacji statystycznych i  cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i  informacji handlowych, opracowywanie prognoz 
ekonomicznych i prognoz rozwoju miasta, usługi w zakresie badania 
rynku, badania opinii, badań w dziedzinie gospodarczej, przeprowa-
dzanie badań opinii publicznej, badania i  analizy rynkowe, groma-
dzenie danych, doradztwo oraz pomoc w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
handlowe, prowadzenie aukcji i  przetargów publicznych, usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, w  tym reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, edycja 
tekstów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i  promocyjnych, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, planowanie strategii marketingowych, mar-
keting imprez i  wydarzeń, promowanie działalności gospodarczej, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, sponsoring promocyjny, usługi reklamowe w  zakresie 
turystyki i  podróży, organizowanie imprez, wystaw, targów i  po-
kazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, pla-
nowanie i  prowadzenie targów handlowych, wystaw i  prezentacji 
w  celach gospodarczych i  reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i promujących miasto, impresariat w działalno-
ści artystycznej, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, usługi w  zakresie 
administrowania placówkami zdrowotnymi i  opiekuńczymi, doma-
mi opieki społecznej, szpitalami, 37 budowanie nieruchomości, re-
mont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa dróg, 38 
elektroniczna transmisja danych, wiadomości i  informacji, agencje 
informacyjne, przekazywanie informacji za  pomocą środków elek-
tronicznych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, mobilne usłu-
gi medialne w  postaci elektronicznej transmisji treści sportowych 
i rozrywkowych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), telematyczne wysyłanie informacji, użytkowanie systemów 
łączności elektronicznej, telekomunikacja, 39 usługi doradztwa tury-
stycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycz-
nej a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych za po-
średnictwem Internetu, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 
organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, planowanie i organizowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem i  wycieczek jednodniowych, organizo-
wanie rejsów, planowanie, organizowanie i  rezerwowanie podró-
ży za  pomocą środków elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z  przewodnikiem, planowanie tras [usługi 
nawigacyjne], skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, organizowanie transportu pasażerskiego, 41 działalność spor-
towa i  kulturalna, usługi rozrywkowe, usługi w  zakresie informacji 
o  edukacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, informacja o wypoczynku, informacja na temat spor-
tu, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, dostarczanie in-
formacji na temat aktywności kulturalnych, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, wydawanie przewodników turystycznych, 
usługi rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, planowanie 
specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji biletów na  imprezy 
kulturalne i  sportowe, usługi pokazów filmowych, organizowanie 
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kul-
turalnych, zajęcia sportowe i  kulturalne, organizacja i  prowadzenie 
obozów edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych pracow-
ni tematycznych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i  rozrywkowych, konkursów, loterii, koncertów, widowisk, wystaw 
w celach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
festiwali, w  tym organizowanie festiwali wodnych, organizowanie 
widowisk [impresariat], wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 
lodowisk i  pływalni oraz udostępnianie sal i  terenów widowisko-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, poradnictwo w zakresie 
edukacji zawodowej lub kształcenia, usługi biur redakcyjnych, usługi 
w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, usługi w zakre-
sie placówek oświatowych i  muzealnych, usługi w  zakresie parków 
kultury i wypoczynku, usługi w zakresie parków technologicznych, 
ośrodki rozrywkowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
usługi szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w  tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
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kacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, 
sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne związane z ochroną śro-
dowiska, biblioteki, udostępnianie informacji o działalności sporto-
wej i zawodach sportowych, udostępnianie informacji o działalności 
sportowej za pośrednictwem strony internetowej, organizacja żłob-
ków, przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organizacja placówek 
oświatowych i muzealnych .

(111) 350880 (220) 2020 09 18 (210) 518410
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ
(540) 

(531) 27 .05 .01, 07 .01 .08, 07 .01 .24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w  tym aplikacje komputero-
we do  pobrania, aplikacje na  urządzenia przenośne (aplikacje mo-
bilne), aplikacje do  pobrania, programy komputerowe, publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, 35 usługi w  zakresie informacji o  dzia-
łalności gospodarczej, usługi w  zakresie informacji handlowej, roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, planowanie działalności 
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku 
z planowaniem biznesowym, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z  działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i  dostar-
czanie informacji statystycznych i  cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i  informacji handlowych, opracowywanie prognoz 
ekonomicznych i prognoz rozwoju miasta, usługi w zakresie badania 
rynku, badania opinii, badań w dziedzinie gospodarczej, przeprowa-
dzanie badań opinii publicznej, badania i  analizy rynkowe, groma-
dzenie danych, doradztwo oraz pomoc w  zakresie organizowania, 
prowadzenia i  kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
handlowe, prowadzenie aukcji i  przetargów publicznych, usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, w  tym reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, edycja 
tekstów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i  promocyjnych, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, planowanie strategii marketingowych, mar-
keting imprez i  wydarzeń, promowanie działalności gospodarczej, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, sponsoring promocyjny, usługi reklamowe w  zakresie 
turystyki i  podróży, organizowanie imprez, wystaw, targów i  po-
kazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, pla-
nowanie i  prowadzenie targów handlowych, wystaw i  prezentacji 
w  celach gospodarczych i  reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych i promujących miasto, impresariat w działalno-
ści artystycznej, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, prowadzenie biur pośrednictwa pracy, usługi w  zakresie 
administrowania placówkami zdrowotnymi i  opiekuńczymi, doma-
mi opieki społecznej, szpitalami, 37 budowanie nieruchomości, re-
mont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa dróg, 38 
elektroniczna transmisja danych, wiadomości i  informacji, agencje 
informacyjne, przekazywanie informacji za  pomocą środków elek-
tronicznych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, mobilne usłu-
gi medialne w  postaci elektronicznej transmisji treści sportowych 
i rozrywkowych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), telematyczne wysyłanie informacji, użytkowanie systemów 
łączności elektronicznej, telekomunikacja, 39 usługi doradztwa tury-
stycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycz-
nej a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych za po-
średnictwem Internetu, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 
organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, planowanie i organizowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem i  wycieczek jednodniowych, organizo-
wanie rejsów, planowanie, organizowanie i  rezerwowanie podró-
ży za  pomocą środków elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, 

zwiedzanie turystyczne z  przewodnikiem, planowanie tras [usługi 
nawigacyjne], skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, organizowanie transportu pasażerskiego, 41 działalność spor-
towa i  kulturalna, usługi rozrywkowe, usługi w  zakresie informacji 
o  edukacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, informacja o wypoczynku, informacja na temat spor-
tu, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, dostarczanie in-
formacji na temat aktywności kulturalnych, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, wydawanie przewodników turystycznych, 
usługi rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, planowanie 
specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji biletów na  imprezy 
kulturalne i  sportowe, usługi pokazów filmowych, organizowanie 
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kul-
turalnych, zajęcia sportowe i  kulturalne, organizacja i  prowadzenie 
obozów edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych pracow-
ni tematycznych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i  rozrywkowych, konkursów, loterii, koncertów, widowisk, wystaw 
w celach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
festiwali, w  tym organizowanie festiwali wodnych, organizowanie 
widowisk [impresariat], wynajmowanie stadionów, sal sportowych, 
lodowisk i  pływalni oraz udostępnianie sal i  terenów widowisko-
wych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, poradnictwo w zakresie 
edukacji zawodowej lub kształcenia, usługi biur redakcyjnych, usługi 
w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, usługi w zakre-
sie placówek oświatowych i  muzealnych, usługi w  zakresie parków 
kultury i wypoczynku, usługi w zakresie parków technologicznych, 
ośrodki rozrywkowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
usługi szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w  tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, 
sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne związane z ochroną śro-
dowiska, biblioteki, udostępnianie informacji o działalności sporto-
wej i zawodach sportowych, udostępnianie informacji o działalności 
sportowej za pośrednictwem strony internetowej, organizacja żłob-
ków, przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organizacja placówek 
oświatowych i muzealnych .

(111) 350881 (220) 2021 05 19 (210) 529081
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE 
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) herbiNanoJet
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty i  produkty do  pie-
lęgnacji futra, Produkty do  pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty 
do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli 
inwentarza żywego, 5 Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt 
domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt 
domowych, Dodatki do paszy do celów medycznych, Pestycydy, Pre-
paraty chemiczne do celów weterynaryjnych, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Preparaty weterynaryjne, Środki dezynfekujące 
do użytku weterynaryjnego .

(111) 350882 (220) 2021 07 22 (210) 531837
(151) 2022 02 24 (441) 2021 09 27
(732) ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Koszajec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMO
(510), (511) 6 Szalunki do betonu metalowe, Belki z metali nieszlachet-
nych do systemów szalowania, Szkieletowe rusztowania metalowe .
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(111) 350883 (220) 2021 10 10 (210) 535048
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) THONI LOTHAR, Jacobsbad (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Thoni-Hybrid-Shell-Mould Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z  aluminium 
i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalowe modele odlew-
nicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy do  odlewania metali, 40 
Odlewanie metali, Odlewanie metali nieżelaznych w formach piasko-
wych i kokilach, Nakładanie powłok na metale, Obróbka metali, Ob-
róbka mechaniczna metali (odlewów), 42 Badania i analizy technicz-
ne w zakresie odlewnictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, 
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych 
i nowych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych .

(111) 350884 (220) 2021 10 10 (210) 535049
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) THONI LOTHAR, Jakobsbad (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Thoni-Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z  aluminium 
i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalowe modele odlew-
nicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy do  odlewania metali, 40 
Odlewanie metali, Odlewanie metali nieżelaznych w formach piasko-
wych i kokilach, Nakładanie powłok na metale, Obróbka metali, Ob-
róbka mechaniczna metali (odlewów), 42 Badania i analizy technicz-
ne w zakresie odlewnictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, 
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych 
i nowych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych .

(111) 350885 (220) 2021 10 13 (210) 535165
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) PIWKO KAZIMIERZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maloves
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi 
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowi-
ska typu SPA, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 350886 (220) 2021 10 13 (210) 535167
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) PIWKO KAZIMIERZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velaves
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi 
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowi-
ska typu SPA, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 350887 (220) 2021 10 13 (210) 535168
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) ADAMSKI ROBERT, Błachów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMSKI
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie mebli .

(111) 350888 (220) 2021 10 14 (210) 535213
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA NARAMOWICE
(540) 

(591) niebieski, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  ko-
mercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, Dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], Wycena nieruchomości, Powiernictwo 
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomo-
ścią, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, Usługi kredytowania nieruchomo-
ści, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finansowe 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wyceny nie-
ruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Usługi inwestowa-
nia w nieruchomości komercyjne, Usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont 
nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa domów, Budowa sklepów, 42 Oględziny nieru-
chomości, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, 
Projektowanie techniczne, Projektowanie wnętrz komercyjnych, 
Usługi w  zakresie projektowania komercyjnego, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych .

(111) 350889 (220) 2021 10 14 (210) 535218
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) STASZEWSKA ALICJA, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALIS GAMES
(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .05 .03, 02 .05 .04, 02 .05 .23, 02 .05 .27, 26 .01 .01, 26 .01 .14
(510), (511) 28 Gry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gra-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami .

(111) 350890 (220) 2021 10 14 (210) 535220
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) ULATOWSKI ZBIGNIEW, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Regresing Zbigniew Ulatowski
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Usługi w zakresie leczenia uzależnień .

(111) 350891 (220) 2021 09 07 (210) 533633
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) MULARCZYK GRZEGORZ, Wola Blakowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MEGSTYL
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .08, 26 .01 .16
(510), (511) 20 Meble .

(111) 350892 (220) 2021 09 09 (210) 533734
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY GLAMOUR
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, agencje nie-
ruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wyna-
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieru-
chomościami, sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 
Budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 
43 Usługi hotelowe .

(111) 350893 (220) 2021 09 09 (210) 533749
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 25
(732) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, pomarańczowy, 
żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .10, 26 .03 .04, 26 .11 .12, 01 .15 .03, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej .

(111) 350894 (220) 2021 09 09 (210) 533750
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIRX
(540) 

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

(111) 350895 (220) 2021 09 10 (210) 533789
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08

(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLEIB ARCTIC WHITE
(510), (511) 2 Farby w  postaci elastycznych powłok do  fasad, Farby 
wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane elementy 
z  betonu, Cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, Ce-
mentowe pokrycia ochronne, Elementy budowlane prefabrykowa-
ne niemetalowe, Elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, 
Elementy budowlane z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budow-
lany], Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa zapra-
wa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Materiały 
budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie  z  metalu), Ma-
teriały budowlane na bazie wapna, Materiały budowlane i konstruk-
cyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podłogowe 
niemetalowe, Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki cementowe, 
Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, Mine-
rały do użytku w budownictwie, Niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane elementy fasado-
we, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe 
powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okładziny tynkowe, Panele 
betonowe, Piasek budowlany, Piasek do  użytku w  budownictwie, 
Podłogi betonowe, Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, 
Preparaty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy 
wykonany z kolorowej sztucznej żywicy .

(111) 350896 (220) 2021 09 15 (210) 533969
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J .FRONC SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VisitCracow
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .03 .16
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie do  map, Oprogramowanie społecznościowe, 
Oprogramowanie do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
marketingowe do  wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie do  uzyski-
wania dostępu do  treści, Oprogramowanie komputerowe do  prze-
syłania danych, Oprogramowanie do  pobrania z  Internetu, Opro-
gramowanie do  przesyłania wiadomości on-line, Oprogramowanie 
komputerowe do  bezprzewodowego dostarczania treści, Interak-
tywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje 
co do nawigacji i podróży, Oprogramowanie komputerowe zapew-
niające wielu użytkownikom dostęp do  globalnej komputerowej 
sieci informacyjnej, Przewodniki elektryczne, 35 Usługi w  zakresie 
reklamy i  promocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
o  restauracjach, Prezentacja firm oraz ich  towarów i  usług w  inter-
necie, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednic-
twem przewodnika online do przeszukiwania, Udostępnianie online 
przewodników reklamowych zawierających towary i  usługi osób 
trzecich prowadzących handel online w Internecie, 38 Przesyłanie in-
formacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci 
informatyczne i  telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych, Zapew-
nienie dostępu do  portalu w  Internecie, Usługi poczty elektronicz-
nej, natychmiastowego powiadamiania i  wiadomości tekstowych, 
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Przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie po-
łączeń z  sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron interneto-
wych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy-
świetlaczu aparatu przenośnego, 41 Publikowanie przewodników, 
map turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, 
do użytku przez podróżnych, 43 Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów .

(111) 350897 (220) 2021 10 13 (210) 535159
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) SOWUL ADAM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERAID
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów, Baterie akumulatorowe lito-
we, Akumulatory zapłonowe, Baterie akumulatorowe do mobilnych 
urządzeń telekomunikacyjnych, Akumulatory, elektryczne, do pojaz-
dów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory do  pojaz-
dów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, Ładowarki do akumu-
latorów do pojazdów silnikowych .

(111) 350898 (220) 2021 10 18 (210) 535312
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) TWOREK MATEUSZ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUBES sleepwear
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 Poduszki, Poduszki dziecięce, Zagłówki-poduszki dla 
niemowląt [podpórki], Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla 
niemowląt, Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, 24 
Pościel, Kocyki dziecięce, Kocyki dla niemowląt [rożki], Bielizna po-
ścielowa dla niemowląt, Pościel dziecięca, 25 Odzież, Części odzieży, 
obuwia i  nakryć głowy, Odzież do  spania, Piżamy, Jednoczęściowe 
piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko 
z trykotu], Kimona, Kimona japońskie, Długie kimona (nagagi), Skar-
pety do spania, Koszule do spania, Maski na oczy do spania, Sukienki 
damskie, Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Koszule nocne, Damskie koszule nocne .

(111) 350899 (220) 2021 10 18 (210) 535324
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEBE
(510), (511) 30 Herbatniki .

(111) 350900 (220) 2021 10 15 (210) 535251
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) WGN-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wgn kredyty
(510), (511) 35 Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Badania i  analizy 

rynkowe, Audyt działalności gospodarczej, Organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania rynku i badania 
marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-
], Biura pośrednictwa pracy, Usługi porównywania cen, Powielanie 
dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przed-
siębiorstwami, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Informacja o działalności gospo-
darczej i  informacja handlowa, Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Prenumerata gazet [dla osób 
trzecich], Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], Handlowe wyceny, Komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Systematyzacja danych 
w  komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Księgowość, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezen-
towanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Obróbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, In-
formacje i  opinie ekspertów dotyczące firm i  przedsiębiorstw, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i  doradztwo podatkowe, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi świadczone przez franczy-
zodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Dobór personelu 
[dla osób trzecich], Usługi public relations, Agencja public relations, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama 
banerowa, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Reklamy radiowe i te-
lewizyjne, Przygotowanie materiałów reklamowych, Reklamy pra-
sowe (Przygotowywanie-), Rekrutacja personelu, Zestawienia staty-
styczne, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Skomputeryzowana edycja tekstów, Transkrypcja 
komunikatów, Transkrypcja wiadomości, Wynajem czasu reklamo-
wego we  wszystkich środkach przekazu, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie wy-
wiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, 
Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie-), Zarobkowe zarzą-
dzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób 
trzecich, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Bizne-
sowe oceny i  wyceny w  sprawach handlowych, Wyceny handlowe, 
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje kredytowe, Agen-
cje lub pośrednictwo w  dzierżawie lub wynajmie gruntu, Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje ściągania wierzytelności, 
Analizy finansowe, Banki z dostępem bezpośrednim np . przez Inter-
net lub telefon [home banking], Kasy oszczędnościowo-pożyczko-
we, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Informacje finansowe i wyceny, 
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Doradz-
two finansowe i  ubezpieczeniowe, Usługi wyceny nieruchomości, 
Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Wyceny finanso-
we nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe nieruchomo-
ści posiadanych z  tytułu własności nieograniczonej, Wyceny finan-
sowe nieruchomości, Zarządzanie majątkiem, Wycena i oszacowanie 
wartości majątku, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym do-
tyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Maklerstwo, Dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], Ocena i wycena nieruchomości, Wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i  zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi walutowe, Wymiana walutowa, Pośred-
nictwo ubezpieczeniowe w  zakresie nieruchomości, Usługi po-
wiernicze, Ubezpieczenia, Finansowanie kredytów hipotecznych, 
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Transakcje finansowe, Wycena 
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dzieł sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomo-
ści], Pożyczki hipoteczne, 38 Agencje informacyjne, Telekonferencje, 
Wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Przesyłanie in-
formacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za pomocą 
poczty elektronicznej, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy 
danych, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Telewizja 
kablowa nadająca informacje, Transmisja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Transmisja programów drogą satelitarną, Usługi poczty 
głosowej .

(111) 350901 (220) 2021 08 26 (210) 533182
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE Prowadzimy w zielonej zmianie
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, granatowy
(531) 10 .03 .04, 26 .11 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarza-
na z  energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z  energii 
wiatru, Energia elektryczna ze  źródeł odnawialnych, Energia elek-
tryczna ze źródeł nieodnawialnych, 7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, 9 
Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Urządzenia do sterowania 
energią elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do  zarzą-
dzania energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promie-
niowania słonecznego na  energię elektryczną, Akumulatory ener-
gii fotowoltaicznej, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy na-
pędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej paliw 
gazowych w systemie sieciowym, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej paliw stałych, ciekłych i  gazowych, rud, metali, chemikaliów 
przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna projektów badawczych 
w dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w za-
kresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowisko-
wych, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności 
gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo w  tym zakresie, 
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi 
analizy i  informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej w  sektorze energetycznym, 
Doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsię-
biorstwami w sektorze energetycznym, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w  branży 
odnawialnych źródeł energii), Badania i  analizy rynkowe, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finansowanie inwesty-
cji budowlanych, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów 
rozwojowych, Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót 
budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 37 Usługi bu-
dowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie 
instalacji elektrycznych, Usługi ślusarskie, Usługi hydrauliczne, Usłu-
gi szklarskie, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, 

Naprawa i  konserwacja instalacji gazowych i  elektrycznych, Usługi 
dekarskie, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu kom-
puterowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja, serwis 
i  naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i  kuchennych, Ser-
wisowanie urządzeń AGD i RTV, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w  budynkach mieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Konserwacja i  naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Montaż i  konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Instalowanie generatorów prądu, Budowa elektrowni 
wiatrowych, Budowa elektrowni wodnych, Budowa elektrowni, Usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, Ładowanie akumulatorów do pojaz-
dów, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Przechowywanie energii 
i paliw, Dystrybucja paliw, Usługi informacyjne i doradcze w związku 
z  dystrybucją energii i  paliw, Dostawa i  dystrybucja energii elek-
trycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 40 Wytwarzanie energii, 
przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii wiatru, Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu 
zarządzania odpadami [recykling], Recykling, 41 Usługi rozrywkowe, 
Organizowanie zawodów sportowych, Wynajmowanie stadionów 
i obiektów sportowych, Organizowanie targów związanych z kultu-
rą, rozrywką i edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, Or-
ganizowanie i  przeprowadzanie targów w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie imprez w  celach kulturalnych, roz-
rywkowych i  sportowych, Organizowanie kongresów i  konferencji 
w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Organizowanie społecz-
nych imprez sportowych i  kulturalnych, Organizowanie widowisk 
historycznych w  plenerze, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w  zajęciach rekreacyjnych, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających 
elektrownię [do celów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 350902 (220) 2021 09 28 (210) 534457
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 08
(732) BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brand toBrand .
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Analizy 
biznesowe rynków, Audyt przedsiębiorstw, Usługi doradztwa bizne-
sowego .

(111) 350903 (220) 2021 09 17 (210) 534071
(151) 2022 02 24 (441) 2021 10 18
(732) ZEUS RESCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZEUS
(510), (511) 12 Przyczepy, Przyczepy do  holowania łodzi, Przyczepy 
do  lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy do  pojazdów, 
Zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, Przyczepy do przewożenia 
materiałów sypkich, Przyczepy do  przewożenia śmieci, Przyczepy 
do  przewożenia rowerów, Przyczepy do  przewozu koni, Przyczepy 
do przewozu ładunków, Przyczepy do użytku wraz z ciężarówkami, 
Przyczepy drogowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy kempingo-
we [pojazdy], Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepa, Rekre-
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acyjne pojazdy kempingowe połączone z przyczepą dla koni, Przy-
czepy na sprzęt, Przyczepy na żywy inwentarz, Przyczepy [pojazdy], 
Przyczepy towarowe, Przyczepy transportowe, Przyczepy turystycz-
ne mieszkalne .

(111) 350904 (220) 2021 09 17 (210) 534089
(151) 2022 02 24 (441) 2021 10 18
(732) GEDANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GEDANIA
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Ulotki, Albumy, Albumy fotograficzne, 
Pocztówki i  widokówki, Mapy, Książki, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
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) 350905 (220) 2021 09 23 (210) 534318
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 02
(732) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) buh
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane, Przekąski ze skórek wieprzo-
wych, Przekąski z owoców, Przekąski z jadalnych wodorostów, Prze-
kąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na ba-
zie suszonych owoców, Przekąski na  bazie soi, Przekąski na  bazie 
słodkiej kukurydzy, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie mleka, Przeką-
ski na bazie mięsa, Przekąski na bazie kokosu, Kandyzowane przeką-
ski owocowe, Paluszki serowe, Chipsy ziemniaczane, Chipsy 
bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owoco-
we, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z batatów fioletowych, 
Chipsy z  jarmużu, Chipsy z  juki, Chipsy ziemniaczane w  formie pa-
luszków, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Paluszki z moz-
zarelli, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów 
przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z  przetworzo-
nych owoców i przetworzonych orzechów, Orzechy jadalne, Orzechy 
łuskane, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, 

Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzo-
ne, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzechy ziemne przetworzo-
ne, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy przyprawione, Orzechy 
przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy prażone, Orzechy 
pekan, przetworzone, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy kan-
dyzowane, Orzeszki ziemne w  polewie miodowej, 30 Wyciskane 
przekąski zawierające kukurydzę, Przekąski zbożowe o  smaku sera, 
Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski z pieczywa chrupkiego, 
Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z kukurydzy w formie 
ciasta francuskiego, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski wytwarzane 
z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Prze-
kąski wytwarzane z muesli, Przekąski wykonane ze sproszkowanych 
sucharów, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wyko-
nane z  ryżu, Przekąski wykonane z  pszenicy, Przekąski wykonane 
z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wy-
konane z  mąki ryżowej, Przekąski wykonane z  mąki kukurydzianej, 
Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z kukury-
dzy, Przekąski wieloziarniste, Przekąski w postaci ciast owocowych, 
Przekąski sporządzone z  produktów zbożowych, Przekąski słone 
na bazie kukurydzy, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone 
na  bazie zbóż, Przekąski składające się głównie z  chleba, Przekąski 
składające się z  produktów zbożowych, Przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się głównie 
z ryżu, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski skła-
dające się głównie ze zboża, Przekąski składające się głównie z wyci-
śniętych ziaren zbóż, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, 
Przekąski przygotowane z  mąki ziemniaczanej, Przekąski na  bazie 
zbóż, Przekąski na  bazie wafli ryżowych, Przekąski na  bazie tortilli, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Gotowe przeką-
ski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Gotowe do spożycia 
solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, 
Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Chrupki sero-
we w kształcie kulek [przekąski], Chrupki serowe [przekąski], Paluszki 
chlebowe, Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki chlebowe, 
Chipsy taco, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku wo-
dorostów, Chipsy kukurydziane o  smaku warzyw, Chipsy ryżowe, 
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki 
serowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki zbożowe, 
Chrupki z  pełnego ziarna pszenicy, Chrupki kukurydziane o  smaku 
sera, Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Czipsy na bazie zbóż, 
Czipsy wonton, Czipsy z pity, Krakersy nadziewane serem, Krakersy 
o  smaku mięsnym, Krakersy o  smaku przypraw, Krakersy o  smaku 
sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy 
ryżowe, Krakersy z  preparatów zbożowych, Krakersy krewetkowe, 
Nachos, Precelki, Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekolado-
wej, 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: 
przekąski ziemniaczane, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski 
z  owoców, przekąski z  jadalnych wodorostów, przekąski na  bazie 
ziemniaków, przekąski na  bazie warzyw strączkowych, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie słodkiej ku-
kurydzy, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie owoców, przeką-
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie kokosu, kandyzowane przekąski owocowe, 
paluszki serowe, chipsy ziemniaczane, chipsy bananowe, chipsy jabł-
kowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chip-
sy warzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy 
z juki, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane 
w postaci przekąsek, paluszki z mozzarelli, mieszanki owoców i orze-
chów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające 
się z  suszonych owoców i  orzechów przetworzonych, mieszanki 
przekąsek składające się z  przetworzonych owoców i  przetworzo-
nych orzechów, orzechy jadalne, orzechy łuskane, orzechy solone, 
orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzeszki piniowe, przetwo-
rzone, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki arachidowe pre-
parowane, orzechy ziemne przetworzone, orzechy ziemne konser-
wowe, orzechy przyprawione, orzechy przetworzone, orzechy 
preparowane, orzechy prażone, orzechy pekan, przetworzone, orze-
chy laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowane, orzeszki ziemne 
w  polewie miodowej, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, 
przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski z produktów zbożowych, 
przekąski z  pieczywa chrupkiego, przekąski z  kukurydzy w  formie 
kół, przekąski z  kukurydzy w  formie ciasta francuskiego, przekąski 
z kukurydzy, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, prze-
kąski z  ekstrudowanej pszenicy, przekąski wytwarzane z  muesli, 
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Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: przeką-
ski wykonane ze  sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane 
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane 
z pszenicy, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykona-
ne z  mąki sojowej, przekąski wykonane z  mąki ryżowej, przekąski 
wykonane z  mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z  mąki razo-
wej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, prze-
kąski w postaci ciast owocowych, przekąski sporządzone z produk-
tów zbożowych, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski słone 
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski składające się 
głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski 
składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składa-
jące się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski przyrządzone 
z  mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z  mąki ziemniacza-
nej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie wafli ryżowych, prze-
kąski na  bazie tortilli, przekąski na  bazie ryżu, przekąski na  bazie 
pszenicy, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie kukury-
dzy, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej for-
mowane przez wyciskanie, dmuchane kuleczki serowe [przekąski 
kukurydziane], chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], chrupki 
serowe [przekąski], paluszki chlebowe, cienkie paluszki chlebowe, 
grube paluszki chlebowe, chipsy taco, chipsy kukurydziane, chipsy 
kukurydziane o  smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o  smaku 
warzyw, chipsy ryżowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy tortilla, 
chipsy zbożowe, chrupki serowe, chrupki kukurydziane, chrupki ry-
żowe, chrupki zbożowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki 
kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), 
czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, czipsy z pity, krakersy nadziewa-
ne serem, krakersy o  smaku mięsnym, krakersy o  smaku przypraw, 
krakersy o smaku sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku 
ziołowym, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, kra-
kersy krewetkowe, nachos, precelki, wafle ryżowe, wafle ryżowe 
w polewie czekoladowej, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ta-
kich towarów jak: środki toaletowe, preparaty toaletowe, środki per-
fumeryjne i  zapachowe, perfumy, kosmetyki, preparaty do  mycia 
i pielęgnacji ciała, olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda koloń-
ska, antyperspiranty, balsamy, inne niż do celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: piwo, piwo sło-
dowe, bezalkoholowe napoje słodowe, syrop słodowy do napojów, 
produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, na-
poje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery 
[bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki do  sporządzania koktajli 
bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 
napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje 
zawierające witaminy, woda pitna z witaminami, napoje bezalkoho-
lowe wzbogacone witaminami, preparaty do sporządzania likierów, 
wina alkoholowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alko-
holowe aromatyzowane, napoje alkoholowe, aperitify, brandy, ca-
chaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina, wódki .

(111) 350906 (220) 2021 09 24 (210) 534337
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 02
(732) JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipro
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Pompy, Pompy powietrza, Pompy próżniowe, Pompy 
smarownicze, Pompy osadowe, Pompy mułowe, Pompy maszyno-
we, Pompy [maszyny], Pompy głębinowe, Pompy membranowe, 

Pompy odśrodkowe, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy obiegowe, 
Pompy wyporowe, Pompy zębate, Pompy ssące, Pompy śrubowe, 
Pompy obrotowe, Pompy zasilające, Pompy hydrauliczne, Pompy 
wodne, Pompy pneumatyczne, Pompy osiowe, Pompy tłoczące, 
Pompy dyfuzyjne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy 
próżniowe tłoczące, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy mem-
branowe do materiałów półciekłych, Wielofazowe pompy śrubowe, 
Pompy próżniowe [maszyny], Pionowe pompy turbinowe, Próżniowe 
pompy tłokowe, Silnikowe pompy wodne, Elektryczne pompy głę-
binowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Zestawy generatorów 
elektrycznych, Pompy cieplne [części do maszyn], 9 Elektryczne in-
stalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne i  elektroniczne instalacje 
do  wideo monitoringu, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje 
alarmowe, Instalacje elektryczne, Instalacje szerokopasmowe, Insta-
lacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowy-
mi, Instalacje elektrycznego okablowania, Instalacje do komunikacji 
elektronicznej, 11 Instalacje grzewcze, Instalacje wentylacyjne, Insta-
lacje klimatyzacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Instalacje sanitarne, In-
stalacje do wentylacji, Instalacje centralnego ogrzewania, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne, Gazowe instalacje centralnego ogrzewa-
nia, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Wymienniki ciepła .

(111) 350907 (220) 2021 09 24 (210) 534355
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Vitaldo
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie .

(111) 350908 (220) 2021 09 29 (210) 534488
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) STRĄK ŁUKASZ, Górki Borze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIAŁKOLAND .PL
(540) 

(591) zielony, szary, biały, złoty
(531) 06 .07 .04, 07 .01 .09, 01 .03 .01, 05 .01 .01, 09 .01 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .14
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 350909 (220) 2021 10 08 (210) 534988
(151) 2022 02 24 (441) 2021 11 02
(732) HELPHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HH HelpHero
(540) 

(591) niebieski, czarny, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 45 Pośrednictwo w  procedu-
rach prawnych .
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(111) 350910 (220) 2021 10 09 (210) 535042
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) CZARNOWSKA-KULESZA WANDA, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03 .07 .16, 03 .07 .20
(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Multimedialne 
wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne 
wydania magazynów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
i  redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i  wydawanie 
prac naukowych związanych z technologią medyczną, Publikacja ka-
lendarzy, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja podręcz-
ników użytkownika, Publikacja prac naukowych, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publika-
cja wyników badań klinicznych, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowa-
nie dokumentów z  dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
druków, również w  formie elektronicznej, innych niż do  celów re-
klamowych, Publikowanie druków w  formie elektronicznej w  Inter-
necie, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycz-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów 
w  Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czaso-
pism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji, 
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie literatury in-
struktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji dru-
kowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multi-
medialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie nauko-
wych czasopism informacyjnych, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie podręczników, Publikowanie 
podręczników szkoleniowych, Publikowanie przewodników eduka-
cyjnych i  szkoleniowych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w  for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Tworze-
nie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o  tematyce ogólnej 
nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Wydawanie audiobo-
oków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, 45 
Agencje osób towarzyszących [społeczne], Doradztwo w przypadku 
straty bliskiej osoby, Doradztwo w  sprawach małżeńskich, Doradz-
two w zakresie relacji osobistych, Mentorstwo [duchowe], Świadcze-
nie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących 

na raka oraz dla ich rodzin, Świadczenie usług w zakresie osobistego 
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na  choroby zagrażające 
życiu, Świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, Usługi 
mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi w zakresie nawiązywania 
znajomości, Wsparcie w żałobie, Usługi serwisów społecznościowych 
online .

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) 035747 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 043339 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 050686 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 059451 (180) 2032 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 059755 (180) 2032 04 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 076484 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 076486 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 076487 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 076489 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 078672 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 078688 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 078793 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 079801 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 080159 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 080214 (180) 2032 05 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 080215 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 081234 (180) 2032 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 081335 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 081481 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 146798 (180) 2032 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 159141 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 163408 (180) 2031 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 163553 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 164244 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 164596 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 164879 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 165982 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 166400 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 166938 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 167071 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 167430 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 167912 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 168316 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 168637 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 168768 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 168778 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 168780 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 169560 (180) 2032 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 170711 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 170900 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 174896 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 174932 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 183813 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 190267 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 192941 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 204663 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 235863 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 252363 (180) 2031 09 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: edukacja .
(111) 252495 (180) 2031 06 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: dyski i  inne nośniki 
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elektroniczne z nagraniami, publi-
kacje internetowe i elektroniczne, 
książki, czasopisma, podręczniki, 
wszystkie wymienione w  posta-
ci elektronicznej do  pobierania; 
16: książki, czasopisma, katalogi, 
informatory, podręczniki, porad-
niki, druki, ulotki, foldery, mapy, 
wizytówki; 39: organizowanie 
wycieczek, turystyka, zwiedzanie 
turystyczne, rezerwowanie miejsc 
na podróże, usługi osób towarzy-
szących podróżnym, transport 
podróżnych, rezerwacja transpor-
tu, informacje o transporcie, infor-
macje o  ruchu drogowym, usługi 
transportowe autobusowe, usługi 
kierowców, pilotowanie, wypoży-
czanie pojazdów, przenoszenie 
i przewóz bagaży, wynajmowanie 
miejsc parkingowych; 41: orga-
nizowanie i  prowadzenie balów, 
konferencji, kongresów, konkur-
sów, koncertów, przyjęć, semi-
nariów, sympozjów, wystaw, wy-
darzeń rozrywkowych, zjazdów, 
organizowanie i  prowadzenie 
szkoleń, organizowanie obozów 
sportowych i  zawodów sporto-
wych, organizowanie wypoczyn-
ku, organizowanie wyjazdów wa-
kacyjnych, informacja o rozrywce, 
rezerwacja miejsc na  spektakle, 
usługi dystrybucji baletów, pu-
blikowanie książek, publikacje 
elektroniczne on-line książek 
i  periodyków, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line, 
nie do pobierania z sieci kompute-
rowych, usługi poradnictwa w za-
kresie edukacji lub kształcenia, 
usługi poradnictwa zawodowego .

(111) 253337 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 256491 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 256956 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 257388 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 257460 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257579 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 257843 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 257864 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 257872 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 258222 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258230 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 258277 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258478 (180) 2032 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 258486 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 258517 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 258773 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 259080 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 259266 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 259777 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 260644 (180) 2032 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 260760 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 260871 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 261474 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 262014 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 262015 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości

(111) 262016 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 262973 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 263041 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 263442 (180) 2032 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 266314 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 266328 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 266537 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 267327 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 267781 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 267794 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 268510 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 268694 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 269411 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 272214 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 273563 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 291778 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 293364 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 297601 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 299998 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 302188 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 338494 (180) 2024 05 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 342987 (180) 2023 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 342988 (180) 2023 07 21 Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB 

UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
URZĘDU PATENTOWEGO RP

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

(210) 347560 03/2009
(210) 483237 U
(210) 491519 U
(210) 493005 U
(210) 507752 U
(210) 518816 U
(210) 521347 U
(210) 524476 U
(210) 524954 U
(210) 527524 U
(210) 527572 U
(210) 527814 U
(210) 528234 U

(210) 529548 U
(210) 530694 U
(210) 531681 U
(210) 533318 U
(210) 534772 U
(210) 493748 U
(210) 523336 U
(210) 526158 U
(210) 484536 ZT23/2018
(210) 464960 U
(210) 480360 ZT21/2018
(210) 510354 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) 515959 ZT8/2021
(210) 490758 ZT47/2018
(210) 525541 ZT14/2021
(210) 534863 U
(210) 534975 U
(210) 535039 U
(210) 535247 U

(210) 535348 U
(210) 535358 U
(210) 535448 U
(210) 535457 U
(210) 535494 U
(210) 535496 U
(210) 535501 U
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(210) 536058 U
(210) 536082 U
(210) 536110 U
(210) 536168 U
(210) 536344 U
(210) 536389 U

(210) 536765 U
(210) 536771 U
(210) 537038 U
(210) 537127 U
(210) 538273 U

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 280043 (141) 2020 09 17 Prawo wygasło w całości .
(111) 280044 (141) 2020 09 17 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) 051593 A . Wykreślono: VOITH TURBO SCHARFENBERG 
GMBH & CO .KG, SALZGITTER, Niemcy; Wpisano: Voith Turbo An-
triebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim, Niemcy .

(111) 051593 A . Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik Be-
teiligungen GmbH, Heidenheim, Niemcy; Wpisano: Voith Turbo 
Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy .

(111) 051593 A . Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg 
GmbH, Salzgitter, Niemcy; Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co . KG, 
Heidenheim, Niemcy .

(111) 051593 A . Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co . KG, He-
idenheim, Niemcy; Wpisano: J .M . Voith SE & Co . KG, Heidenheim, 
Niemcy .

(111) 051593 A . Wykreślono: J .M . Voith SE & Co . KG, Heiden-
heim, Niemcy; Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy .

(111) 059841 A . Wykreślono: „UNITRA” Towarzystwo Handlo-
wo-Przemysłowe S .A ., Warszawa, Polska; Wpisano: UNITRA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
387284233 .

(111) 060577 A . Wykreślono: „Unitra Towarzystwo Handlowo-
-Przemysłowe Spółka Akcyjna”, Warszawa, Polska; Wpisano: UNI-
TRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 387284233 .

(111) 060578 A . Wykreślono: „Unitra Towarzystwo Handlowo-
-Przemysłowe Spółka Akcyjna”, Warszawa, Polska; Wpisano: UNI-
TRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 387284233 .

(111) 062525 A . Wykreślono: RHEIN-CHEMIE RHEINAU GMBH, 
MANNHEIM, Niemcy; Wpisano: LANXESS Deutschland GmbH, Ko-
lonia, Niemcy .

(111) 077477 A . Wykreślono: LYSOFORM DESINFEKTION AG, 
GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: Lysoform Pharma GmbH & Co . Ver-
waltungs KG, Berlin, Niemcy .

(111) 078018 A . Wykreślono: COLT INTERNATIONAL LICEN-
SING LIMITED, HAVANT, Wielka Brytania; Wpisano: Colt Internatio-
nal Licensing Limited, Petersfield, Wielka Brytania .

(111) 082228 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 085811 D . Wpisano: „Na mocy UMOWY O USTANOWIE-
NIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWARO-
WYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓW-
KA” I „ABSOLWENT” zawartej w  dniu 20 lutego 2017 r . pomiędzy 
CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił 
na  rzecz Zastawnika: 1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeń-
stwie zaspokojenia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeń-
stwa Istniejącego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak 
Towarowy 5, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelno-
ści z  Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 
1 – zgodnie z art . 327 i nast . Kodeksu cywilnego; 2) zastaw zwy-
kły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia (z zastrzeżeniem 
jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego Zabezpieczenia) 
na prawie ochronnym na Znak Towarowy 5, w celu zabezpieczenia 
Zabezpieczonej Wierzytelności z  Tytułu Niepodporządkowanych 
Zabezpieczonych Obligacji 2 – zgodnie z art . 327 i nast . Kodeksu 
cywilnego; zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie .”

(111) 087089 A . Wykreślono: LYSOFORM DESINFEKTION AG, 
GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: Lysoform Pharma GmbH & Co . Ver-
waltungs KG, Berlin, Niemcy .

(111) 091585 A . Wykreślono: RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH;, 
MANNHEIM, Niemcy; Wpisano: LANXESS Deutschland GmbH, Ko-
lonia, Niemcy .

(111) 108370 A . Wykreślono: CENTRUM „REA” Rena Marciniak-
-Kosmowska, Warszawa, Polska 012704973; Wpisano: WYDAWNIC-
TWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS, Białystok, Polska 052007243 .

(111) 133653 A . Wykreślono: First Data Polska S .A ., Warszawa, 
Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 012873434 .

(111) 150518 A . Wykreślono: Zarząd Targów Warszawskich 
S .A ., Warszawa, Polska 012049014; Wpisano: MIĘDZYNARODOWE 
TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 001363012 .

(111) 171994 A . Wykreślono: Branżowa Organizacja Odzysku 
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 852624353; Wpisano: BRANŻOWA 
ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, 
Polska 852624353 .

(111) 191012 A . Wykreślono: FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA, 
Warszawa, Polska 016397226; Wpisano: Sinfonia Varsovia, Warsza-
wa, Polska 141246217 .

(111) 219928 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 13766/16/278) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505918 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219928 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” .
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(111) 223171 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  13735/16/914) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2506843 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223171 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spół-
ka Akcyjna z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 223464 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 13705/16/951) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506229 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223464 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) 225971 D . Wykreślono: ,,W  dniu 28 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13726/16/994) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506785 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-225971 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) 238117 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 13814/16/972) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506169 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-238117 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) 250634 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 13829/16/298) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505919 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-250634 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) 251629 D . Wykreślono: „W dniu 11 lipca 2016 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 9807/16/273) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2498026 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-251629 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi-
bą w Warszawie wobec GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi-
bą w Warszawie” .

(111) 251820 D . Wykreślono: „W  dniu 3 października 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13816/16/774) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2507236 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251820 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) 252363 A . Wykreślono: EKIERT ŁUKASZ LUQAM QUALI-
TY SERVICE GROUP, Kraków, Polska 371101498; Wpisano: LUQAM 

SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Kraków, Polska 122736324 .

(111) 253013 D . Wykreślono: „W  dniu 3 października 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13822/16/491) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2507282 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253013 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) 253018 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 13837/16/817) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505921 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253018 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) 253027 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 13840/16/331) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506307 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253027 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) 253958 A . Wykreślono: MEISSNER-FILIPEK MAJA MEIS-
SNER AND PARTNERS, Milanówek, Polska 141079630; Wpisano: BIO-
GENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk 
Mazowiecki, Polska 142877960 .

(111) 255806 A . Wykreślono: WIENCEK TADEUSZ P .H .U . FA-
GOT, Zielona Góra, Polska 970592601; Wpisano: NATURALNA ME-
DYCYNA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wil-
kanowo, Polska 365188127 .

(111) 258505 A . Wykreślono: POLSKA TELEFONIA CYFROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295; Wpisano: T-MOBI-
LE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 .

(111) 258526 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  13845/16/336) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2505844 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-258526 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spół-
ka Akcyjna z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 264987 D . Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r . (sygn . akt: WA .XI .Ns-Rej .Za  14986/20/176) Sąd 
Rejonowy dla m .st . Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2660380 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .264987 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA Spółka akcyj-
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE 
„LOT” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 265769 A . Wykreślono: PIOTR JĘDRZEJUK HUSTLA, 
Wrocław, Polska 020266366; Wpisano: MERCH LOGISTIC SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 
364878516 .

(111) 267645 A . Wykreślono: BIOKOM BAKA B ., OLSZEWSKI Z ., 
GRUCHAŁA-WĘSIERSKI M . SPÓŁKA JAWNA, Janki, Polska 012289221; 
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Wpisano: BIOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janki, Polska 012289221 .

(111) 267646 A . Wykreślono: BIOKOM BAKA B ., OLSZEWSKI Z ., 
GRUCHAŁA-WĘSIERSKI M . SPÓŁKA JAWNA, Janki, Polska 012289221; 
Wpisano: BIOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janki, Polska 012289221 .

(111) 269626 A . Wykreślono: CITRONEX I  SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, Polska 230069410; 
Wpisano: CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, Polska 361614001 .

(111) 272553 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 13745/16/235) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506301 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-272553 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) 274089 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 13759/16/160) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506171 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-274089 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) 275034 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, HATTEM, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 275035 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, HATTEM, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 280044 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 
w  Warszawie, I  Wydział Cywilny z  dnia 14 grudnia 2015 r ., sygn . 
akt: I C 1439/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 12 
października 2017 r . oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, 
XXVI Wydział Cywilno-Odwoławczy z  dnia 7 marca 2017 r ., sygn . 
akt: XXVI Ca 2813/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
dla Warszawy-Mokotowa w  Warszawie Ewa Chmielnicka w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
Km 3841/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Jacka Dalkego zamieszka-
łego w Warszawie”

(111) 280044 A . Wykreślono: SEBASTIAN ŚWIERK, Warszawa, 
Polska; Wpisano: MATEUSZ RUDEWICZ, Stalowa Wola, Polska; RA-
FAŁ SZCZEŚNIAK, Warszawa, Polska .

(111) 280528 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 13755/16/556) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506141 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-280528 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) 294965 A . Wykreślono: Techtronic Power Tools Techno-
logy Limited c/o AC (Macao Commercial Offshore) Limited, Makau, 
Makau; Wpisano: Techtronic Cordless GP, Anderson, Stany Zjedno-
czone Ameryki .

(111) 295570 A . Wykreślono: MW KANCELARIA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, Polska 
360793148; Wpisano: BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 003476915 .

(111) 297433 A . Wykreślono: ML MEBLE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Liw, 
385169574; Wpisano: ML MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Liw, Polska 385169574 .

(111) 299441 A . Wykreślono: JEAN-MICHEL NAMAND, Praga, 
Czechy; Wpisano: JEAN-MICHEL NAMAND, Warszawa, Polska .

(111) 300585 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym Sądu Okrę-
gowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2021 r ., sygn . akt IX GNc 216/21, 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum 
w Szczecinie Jolanta Kiersznicka w toku postępowania w celu wy-
konania zabezpieczenia prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 
54/21 dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na  wniosek uprawnionego: Billecta Finance Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni” .

(111) 302422 A . Wykreślono: ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180609201; Wpisano: AD-
WIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, 
Polska 385018183 .

(111) 307677 A . Wykreślono: EMPRESSIA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Po-
znań, Polska 301403713; Wpisano: EMPRESSIA .CO spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301403713 .

(111) 309733 A . Wykreślono: TELEVISION FOOD NETWORK, 
G .P ., New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TELEVISION 
FOOD NETWORK, G .P ., Knoxville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 318117 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia; 
Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 318118 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia; 
Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 321930 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia; 
Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 323136 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Po-
znań, Polska 630325272; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 015447488 .

(111) 323602 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 339021 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 339022 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 339023 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 340248 D . Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 17 sierp-
nia 2021 r . (sygn . akt: WR .VII .Ns-Rej .Za 3073/21/668) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy 
– Rejestru Zastawów wpisał do  rejestru zastawów pod pozycją 
2689490 zastaw rejestrowy na  prawie ze  zgłoszenia znaku towa-
rowego o  numerze zgłoszenia Z .517722 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC .EU spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach” .

(111) 340253 D . Wpisano: „Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 
2021 r . (sygn . akt: WR .VII .Ns-Rej .Za  3092/21/909) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 
2688033 zastaw rejestrowy na  prawie ze  zgłoszenia znaku towa-
rowego o  numerze zgłoszenia Z .517728 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
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KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC .EU spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach” .

(111) 340254 D . Wpisano:  „Postanowieniem z dnia 17 sierp-
nia 2021 r . (sygn . akt: WR .VII .Ns-Rej .Za 3083/21/989) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy 
– Rejestru Zastawów wpisał do  rejestru zastawów pod pozycją 
2689491 zastaw rejestrowy na  prawie ze  zgłoszenia znaku towa-
rowego o  numerze zgłoszenia Z .517729 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC .EU spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Polkowicach” . 
(111) 341138 A . Wykreślono: MONIKA KARATNICKA, ALMANIA, 
Rzeszów, Polska; Wpisano: ALMANIA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 388408387 .

(111) 342794 A . Wykreślono: ELITE PARTNERS LOGISTICS 2 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 384188061; Wpisano: Elite Partners Holdings Pte . Ltd ., Singapur, 
Singapur .

(111) 342875 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

(111) 343233 A . Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holan-
dia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia .

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), określe-
nie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  datę zamiesz-
czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1245639 (540) kojie san KOJIC ACID SOAP
(531) CFE: 02 .03 .01, 29 .01 .12 (511) 3
(732) BEVI Beauty Elements Ventures, Inc .,  
1262 Batangas St ., Bgy . San Isidro, Makati City, Metro Manila (PH)
(151) 2021 05 20 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1261406 (540) KINDER CARDS (511) 30
(732) SOREMARTEC S .A .,  
16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2021 07 26 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1318985 (540) jelido
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 30
(732) BUNDA PAZARLAMA LIMITED SIRKETI, Yakuplu Mahallesi 
Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No . 9/1Beylikdüzü, Istanbul (TR)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1413214 (540) WOODSOL (511) 2
(732) KAYALAR KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,  
Kimya San . Organize Sanayi Bolgesi, Tem Yan Yol Caddesi, No: 4, 
Melek Aras Blv . N: 48, Tepeoren, Tuzla, Istanbul (TR)
(151) 2021 07 27 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1431459 (540) ASTRONODE (511) 9, 38
(732) Astrocast SA,  
Chemin des Ramiers 20, Chavannes-près-Renens, CH-1022 (CH)
(151) 2021 06 24 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1498239 (540) POWDERBROWS
(531) CFE: 26 .13 .25, 27 .05 .08 (511) 3, 8, 41, 44

(732) PHIACADEMY DOO  
Beograd, Bulevar oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 06 11 (441) 2021 08 16 (581) 2021 07 29
(111) 1517519 (540) LashAir
(531) CFE: 26 .11 .21, 27 .05 .01 (511) 3
(732) Shanghai Lichu Bio-tech Co ., Ltd ., 14F, Building 1, No . 339 
Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai City (CN)
(151) 2019 12 30 (441) 2020 03 23 (581) 2020 03 05
(111) 1535288 (540) SKYROCKET (511) 16, 41
(732) New Technologies, Ltd .,  
ul . Zemlyanoi Val, 7, pom . III, kom . 3, et . 3, RU-105064 Moscow (RU)
(151) 2020 01 20 (441) 2020 06 29 (581) 2020 06 11
(111) 1606411 (540) BEGIN AGAIN (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) 1607978 (540) REBEL (511) 32, 34
(732) Stichting Strategic International Brands,  
Johan de Wittlaan 10, NL-3054 AA Rotterdam (NL)
(151) 2021 07 19 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608033 (540) UV MUNE (511) 1, 3
(732) L’OREAL, 14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 05 07 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608088 (540) ZOMBIE
(531) CFE: 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 20
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju BUROCRAT, 
Uglovaya str ., vl . 2/1, str . 1 g . Chekhov,  
RU-142305 Moskovskaya obl . (RU)
(151) 2021 05 12 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608089 (540) VORTEX
(531) CFE: 01 .15 .23, 27 .03 .12, 27 .05 .09, 29 .01 .15 (511) 10, 35
(732) Limited Liability Company «Novye Tehnologii»,  
Polyarnaya str ., 41/STR 1, spc . 38, RU-127282 Moscow (RU)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608098 (540) TORROS
(531) CFE: 03 .04 .04, 26 .04 .02, 27 .05 .17 (511) 6, 7, 9
(732) Sharkovskiy Alexander Viktorovich,  
ul . Slobodskaya, d . 157, kv . 132, 220025 Minsk (BY)
(151) 2021 06 22 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608146 (540) ESPARANTO
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 25
(732) TEK-ÇE TEKSTİL DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
kartaltepe Mahallesi 50 Yıl Caddesi, İrem Sokak No: 2 Bayrampaşa 
İSTANBUL (TR)
(151) 2021 04 02 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608153 (540) ZOMBIE
(531) CFE: 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 20
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju BUROCRAT, 
Uglovaya str ., vl . 2/1, str . 1g . Chekhov,  
RU-142305 Moskovskaya obl . (RU)
(151) 2021 05 12 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608166 (540) Nobleza (511) 33
(732) VINĂRIA DIN VALE S .R .L .,  
str . Basarabia nr . 8, MD-7301 Cantemir (MD)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608180 (540) DOONY’S
(531) CFE: 08 .01 .15, 27 .05 .08, 29 .01 .13 (511) 30
(732) VAMIX, naamloze vennootschap,  
Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gent (BE)
(151) 2021 06 21 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19
(111) 1608242 (540) ELINE (511) 9
(732) TELENCO NETWORKS, ZA Valmorges,  
Rue Barjon, F-38430 MOIRANS (FR)
(151) 2021 02 22 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19



80 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 19/2022

(111) 1608402 (540) POPFULLY (511) 29, 30
(732) Specialty Food Group, L .L .C .,  
9835 NW 14 Street, Doral FL 33172 (US)
(151) 2021 06 16 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608418 (540) baby line The Original since 2003
(531) CFE: 25 .01 .09, 26 .04 .04, 26 .05 .17,  
27 .05 .10, 27 .07 .24, 29 .01 .13 (511) 3, 5, 30
(732) Nölken Hygiene Products GmbH,  
Klarenplatz 2, 53578 Windhagen (DE)
(151) 2021 05 26 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608420 (540) EAZYHOLD (511) 22
(732) Mellin Works LLC, 2040 Casual Ct . Simi Valley CA 93065 (US)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608432 (540) ACETOGAL (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a .d .,  
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun (RS)
(151) 2021 06 11 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608436 (540) Cheeta fruit
(531) CFE: 01 .15 .11, 25 .03 .01, 26 .13 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .13 (511) 32
(732) Proizvodno uslužno preduzeće Export-Import “FLUIDI” doo, 
Žujinski put 5, 17523 Preševo (RS)
(151) 2021 05 07 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608464 (540) Smarter tools Don’t work harder . Work 
smarter .
(531) CFE: 26 .04 .05, 27 .05 .02 (511) 7
(732) Guangdong Smarter M&E Technology Co ., Ltd .,  
1st floor, 2nd floor (Room 203-210), 3rd floor of Building B, 38th, 
Yanjiangdongsi Road, Huoju Industrial Zone, Zhongshan City, 
Guangdong Province (CN)
(151) 2021 06 09 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608477 (540) LUV (511) 35
(732) PARK CAPITAL VENTURES, LLC,  
4000 Ponce De Leon Blvd, Suite 470, Coral Gables FL 33146 (US)
(151) 2021 07 13 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608491 (540) BONCHA
(531) CFE: 05 .03 .13, 27 .05 .08, 29 .01 .12 (511) 30
(732) UNIBEN JOINT STOCK COMPANY,  
No . 32 VSIP II-A Street No . 30, Vietnam-Singapore Industrial Park 
II-A, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province (VN)
(151) 2021 03 09 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608492 (540) EPY
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) Hangzhou Keji Trading Co ., Ltd .,  
Room 2110, 21st Floor, Building 5, No . 768, Jianghong Road, 
Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City,  
310056 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 05 31 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608533 (540) moms & monsters
(531) CFE: 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35
(732) Joint Stock Company „Melon Fashion Group”,  
10-aya Krasnoarmeyskaya 22, Letter A, premises 1-H, 6 floor,  
RU-190103 Saint Petersburg (RU)
(151) 2021 04 06 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608553 (540) NEMOREX
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 3, 5, 44
(732) Individual entrepreneur Ivko Oleg Mikhailovich,  
ul . Buzurbayeva, 8/36, 050010 g . Almaty (KZ)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608640 (540) PARADISO RELOUIS (511) 3
(732) Limited Liability Company „RELOUIS BEL”,  
office 26, Pobediteley Avenue 104, 220062 Minsk (BY)
(151) 2021 04 05 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608666 (540) Nanochap
(531) CFE: 15 .09 .18, 26 .04 .05, 27 .05 .01 (511) 9, 10
(732) HANGZHOU NANOCHAP ELECTRONICS CO ., LTD .,  
Room 408 (b), building 5, No . 998, Wenyi West Road,  
Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City,  
311100 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 06 03 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

(111) 1608688 (540) TECNOBIKE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9, 11, 12, 25, 35
(732) TECNO BIKE S .R .L .,  
Via del Lavoro 22 Frazione Canavaccio, I-61029 URBINO (PU) (IT)
(151) 2021 06 08 (441) 2021 09 06 (581) 2021 08 19

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej, 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 późniejszego wyznaczenia, 
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego 
wyznaczenia.

(111) 1310671 (540) SOLIDPOWER (511) 1, 3, 5, 9, 37
(732) Ecolab USA Inc ., 1 Ecolab Place, Saint Paul MN 55102 (US)
(151) 2016 05 31 (441) 2020 10 19 (581) 2020 10 01

(111) 1351639 (540) burn
(531) CFE: 01 .15 .05, 26 .04 .24, 27 .05 .11, 29 .01 .12 (511) 34
(732) GOGU MARIN, Str . Trei Fîntîni nr . 4, MD-4301 Căuşeni (MD)
(151) 2017 03 17 (441) 2017 07 10 (581) 2017 06 22

(111) 1376058 (540) GOODHOME (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35,  

37, 40, 41, 42, 44
(732) Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London W2 6PX (GB)
(151) 2017 06 20 (441) 2020 02 17 (581) 2020 01 30

(111) 1554472 (531) CFE: 29 .01 .03 (511) 39
(732) FlixMobility GmbH,  
Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich (DE)
(151) 2020 08 26 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1554677 (540) TOP FOOTBALL MANAGER (511) 9
(732) Beijing Wanyou Network Technology Co ., Ltd,  
Room 04-1521, Floor 8, No . 18 Zhongguancun Street,  
Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2020 08 11 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1558287 (540) QUICK SHINE (511) 3
(732) Holloway House, Inc .,  
309 Business Park Drive P .O . Box 158, Fortville IN 46040 (US)
(151) 2020 06 26 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29
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