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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 240 681 do nr 240 730)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240684 (41) 2020 12 14 
(51) A01N 43/48 (2006 .01) 
 A01N 37/02 (2006 .01) 
 A01P 13/00 (2006 .01)
(21) 430161 (22) 2019 06 06

(72) PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); PERNAK JULIUSZ, 
Poznań (PL); STĘSIK KONRAD, Poznań (PL); TURGUŁA ANNA, 
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie cieczy jonowych z kationem bicyklicznym zawie-
rającym podstawnik alkilowy i anionem kwasu pelargonowego po-
chodzenia naturalnego jako nowe nieselektywne środki herbicydowe

(B1) (11) 240721 (41) 2021 03 22 
(51) A01N 43/90 (2006 .01) 
 A01P 13/00 (2006 .01)
(21) 431125 (22) 2019 09 10
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(72) ARCHACKI RAFAŁ, Warszawa (PL); SIEDLECKI PAWEŁ, 
Warszawa (PL); SOSNOWSKA KATARZYNA, Pruszków (PL); 
WÓJCIKOWSKI MACIEJ, Podkowa Leśna (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); INSTYTUT 
BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie tiosangiwamycyny jako substancji chwastobój-
czej, zastosowanie kompozycji chwastobójczej zawierającej tiosan-
giwamycynę oraz sposób zwalczania szkodliwych roślin

(B1) (11) 240718 (41) 2020 01 27 
(51) A22B 5/16 (2006 .01)
(21) 429750 (22) 2017 07 07
(30) PA201670526  2016 07 15 DK
(86) 2017 07 07  PCT/EP17/67117
(87) 2018 01 18  WO18/011084
(72) PEDERSEN KURT, Vinderup (DK)
(73) Jasopels A/S, Bording (DK)
(54) Urządzenie oraz sposób do ściągania skóry z ciała martwego 
zwierzęcia futerkowego

(B1) (11) 240696 (41) 2021 07 26 
(51) A61K 8/02 (2006 .01) 
 A61K 8/20 (2006 .01) 
 A61K 8/34 (2006 .01) 
 A61K 8/92 (2006 .01) 
 A61K 8/9789 (2017 .01) 
 A61Q 11/00 (2006 .01)
(21) 432666 (22) 2020 01 22
(72) RADOSZ PRZEMYSŁAW, Mysłowice (PL)
(73) RADOSZ PRZEMYSŁAW TRUE NATURE, Mysłowice (PL)
(54) Proszek do czyszczenia zębów i sposób wytwarzania proszku 
do czyszczenia zębów

(B1) (11) 240725 (41) 2021 12 13 
(51) A61L 27/12 (2006 .01) 
 A61L 27/20 (2006 .01) 
 A61L 27/22 (2006 .01) 
 A61L 27/54 (2006 .01) 
 A61L 27/58 (2006 .01)
(21) 437235 (22) 2021 03 08
(72) KLIMEK KATARZYNA, Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Biomateriał na bazie naturalnego polisacharydu-β-1,3-glukanu 
(kurdlanu) i ceramiki do zastosowań w inżynierii tkankowej kości 
oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240702 (41) 2021 11 08 
(51) A63B 23/12 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 433807 (22) 2020 05 05
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej, zwłaszcza do pro-
wadzenia ćwiczeń dwóch osób jednocześnie

(B1) (11) 240703 (41) 2021 11 08 
(51) A63B 23/12 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 433809 (22) 2020 05 05
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej, zwłaszcza do pro-
wadzenie ćwiczeń dwóch pacjentów jednocześnie

(B1) (11) 240704 (41) 2021 11 08 
(51) A63B 23/12 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 433810 (22) 2020 05 05
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej, zwłaszcza do pro-
wadzenia ćwiczeń dwóch osób jednocześnie

(B1) (11) 240705 (41) 2021 11 08 
(51) A63B 23/12 (2006 .01) 
 A63B 23/16 (2006 .01)
(21) 433811 (22) 2020 05 05
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji chwytu ręki, zwłaszcza do prowa-
dzenia ćwiczeń dwóch osób jednocześnie

(B1) (11) 240720 (41) 2019 06 03 
(51) B21J 5/02 (2006 .01) 
 B21K 1/02 (2006 .01) 
 B21B 1/02 (2006 .01) 
 B21H 1/14 (2006 .01)
(21) 423658 (22) 2017 11 30
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Świdnik (PL); 
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania kul

(B1) (11) 240697 (41) 2020 02 10 
(51) B23K 9/00 (2006 .01) 
 G01B 11/16 (2006 .01)
(21) 426594 (22) 2018 08 07
(72) ZAJĄC GRZEGORZ, Kniatowy (PL); PIEKIEŁKO PIOTR, Kęty (PL); 
NAJBOR MARCIN, Wieprz (PL)
(73) ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Andrychów (PL)
(54) Sposób pomiaru i oznaczania lokalnych odkształceń spawanych 
konstrukcji metalowych

(B1) (11) 240688 (41) 2021 02 08 
(51) B29C 37/02 (2006 .01) 
 B29C 37/04 (2006 .01) 
 B23D 23/00 (2006 .01)
(21) 430823 (22) 2019 08 06
(72) WAŁĘSA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, 
Murowana Goślina (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); 
GÓRECKI JAN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do usuwania wypływki po zgrzewaniu doczołowym 
polimerowych pasów cięgnowych

(B1) (11) 240689 (41) 2021 02 08 
(51) B29C 37/02 (2006 .01) 
 B29C 37/04 (2006 .01) 
 B23D 23/00 (2006 .01)
(21) 430824 (22) 2019 08 06
(72) WAŁĘSA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, 
Murowana Goślina (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); 
MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); FIEREK ALEKSANDRA, 
Debrzno (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do usuwania wypływki po zgrzewaniu doczołowym 
polimerowych pasów cięgnowych
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(B1) (11) 240715 (41) 2021 05 04 
(51) B41M 1/38 (2006 .01) 
 B41M 1/30 (2006 .01) 
 B41M 1/18 (2006 .01) 
 B41M 5/025 (2006 .01)
(21) 431541 (22) 2019 10 21
(72) MSZYCA MAREK, Borowianka (PL); LOTKOWSKA 
MAŁGORZATA, Borowianka (PL)
(73) MSZYCA MAREK PPHU REKLAMA-KAMYK SPÓŁKA CYWILNA, 
Kamyk (PL); LOTKOWSKA MAŁGORZATA PPHU REKLAMA-KAMYK 
SPÓŁKA CYWILNA, Kamyk (PL)
(54) Powierzchniowa dekoracja imitująca ceramikę i sposób wyko-
nania powierzchniowej dekoracji imitującej ceramikę

(B1) (11) 240728 (41) 2019 12 16 
(51) B60R 19/20 (2006 .01)
(21) 425907 (22) 2018 06 13
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Poduszka samochodowa gazowa

(B1) (11) 240711 (41) 2020 12 14 
(51) B60R 19/26 (2006 .01) 
 B60R 19/34 (2006 .01)
(21) 430139 (22) 2019 06 04
(72) GUMUŁA STANISŁAW, Wieliczka (PL); PIONTEK GEORG 
JOHANNES, Iserlohn (DE); DORUCH HENRYK, Kraków (PL); 
JAMROZIAK DARIUSZ, Pyskowice (PL)
(73) GUMUŁA STANISŁAW, Wieliczka (PL); PIONTEK GEORG 
JOHANNES, Iserlohn (DE); DORUCH HENRYK, Kraków (PL); 
JAMROZIAK DARIUSZ, Pyskowice (PL)
(54) Sposób pochłaniania energii zderzeń i pochłaniacz energii 
zderzeń obiektów fizycznych, zwłaszcza pojazdów

(B1) (11) 240710 (41) 2021 04 19 
(51) B62D 3/12 (2006 .01) 
 B60R 25/02 (2013 .01)
(21) 431463 (22) 2019 10 14
(72) BRUKALSKI MATEUSZ, Bordziłówka (PL); DEDA JAKUB, 
Warszawa (PL); MIROSŁAW TOMASZ, Warszawa (PL); REŃSKI 
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielec (PL)
(54) Zębatkowa przekładnia kierownicza

(B1) (11) 240706 (41) 2019 07 15 
(51) B82Y 30/00 (2011 .01) 
 C08L 27/24 (2006 .01)
(21) 426871 (22) 2018 09 04
(72) CYGANOWSKI PIOTR, Wrocław (PL); JERMAKOWICZ-
BARTKOWIAK DOROTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytów polimerowych zawie-
rających nanocząstki metali szlachetnych

(B1) (11) 240724 (41) 2021 01 25 
(51) C07D 209/48 (2006 .01) 
 C07C 15/20 (2006 .01)
(21) 430589 (22) 2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); SZAFRANIEC-GOROL 
GRAŻYNA, Bytom (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); 
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); GOŁEK BOGUMIŁA, 
Pszczyna (PL); GRABOWSKA AGATA, Lisów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 1,2-bis(N-2-etyloheksyloftaloimido-4-ylo)benzo[1,2-j]koronen 
oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240686 (41) 2021 11 15 
(51) C07D 271/06 (2006 .01) 
 A61K 31/4245 (2006 .01) 
 A61P 31/00 (2006 .01) 
 A61P 33/00 (2006 .01)
(21) 433939 (22) 2020 05 12
(72) DEMKOWICZ SEBASTIAN, Gdańsk (PL); DAŚKO MATEUSZ, 
Pruszcz Gdański (PL); BIERNACKI KAROL, Gdańsk (PL); RACHOŃ 
JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Amidosiarczanowe N-acylowane pochodne 4-[5-(4-ami-
nofenylo)-1,2,4-oksadiazol-3-ilo]fenolu, N-acylowane pochodne 
4-[5-(4-aminofenylo)-1,2,4-oksadiazol-3-ilo]fenolu, zastosowanie 
tych związków oraz sposób otrzymywania amidosiarczanowych 
N-acylowanych pochodnych 4-[5-(4-aminofenylo)-1,2,4-oksadiazol-
-3-ilo]fenolu

(B1) (11) 240723 (41) 2021 01 11 
(51) C08B 15/00 (2006 .01) 
 C08K 7/02 (2006 .01) 
 C08K 5/01 (2006 .01) 
 C08L 1/02 (2006 .01)
(21) 430501 (22) 2019 07 05
(72) MASEK ANNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); 
CICHOSZ STEFAN, Zgierz (PL); TUTEK KAROL, Kleczew (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób modyfikacji włókien celulozowych oraz kompozycja 
poliolefinowa zawierająca włókna celulozowe modyfikowane tym 
sposobem

(B1) (11) 240726 (41) 2019 03 11 
(51) C08F 2/48 (2006 .01) 
 C08K 5/07 (2006 .01) 
 C08K 5/20 (2006 .01) 
 C08K 5/55 (2006 .01) 
 C08K 5/03 (2006 .01) 
 C08K 5/41 (2006 .01)
(21) 422761 (22) 2017 09 06
(72) KABATC JANINA, Bydgoszcz (PL); KOSTRZEWSKA KATARZYNA, 
Bydgoszcz (PL); ORTYL JOANNA, Złotniki (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację akrylanów

(B1) (11) 240713 (41) 2019 06 17 
(51) C08G 69/28 (2006 .01) 
 C08L 77/06 (2006 .01) 
 C08K 3/36 (2006 .01) 
 C08K 3/013 (2018 .01)
(21) 423772 (22) 2017 12 07
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); JEZIÓRSKA REGINA, 
Warszawa (PL); ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL); STASIŃSKI 
JANUSZ, Warszawa (PL); CHMIELAREK MICHAŁ, Żelechów (PL); 
PAWŁOWSKI SŁAWOMIR, Grodzisk Mazowiecki (PL); KOZIOL 
WIESLAW, Tarnów (PL); FIRLIK SEBASTIAN, Mszczonów (PL); 
CYRUCHIN KRYSTYNA, Warszawa (PL); WIECZOREK ZDZISŁAW, 
Warszawa (PL); ZYGMUNT ALEKSANDRA, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytów poliftalamidów z nanona-
pełniaczem krzemionkowym

(B1) (11) 240729 (41) 2020 12 14 
(51) C09D 1/00 (2006 .01) 
 C09D 5/08 (2006 .01) 
 C01B 25/32 (2006 .01)
(21) 430085 (22) 2019 06 03
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(72) PRZYWECKA KATARZYNA, Police (PL); GRZMIL BARBARA, 
Szczecin (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KIC 
BOGUMIŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja zawierająca związki wapnia, krzemu i fosforu oraz 
sposób otrzymywania kompozycji zawierającej związki wapnia, 
krzemu i fosforu

(B1) (11) 240709 (41) 2020 06 01 
(51) C12M 1/02 (2006 .01) 
 C12M 1/38 (2006 .01) 
 B01L 3/00 (2006 .01)
(21) 427869 (22) 2018 11 26
(72) ROGUSZCZAK HENRYK WALDEMAR, Wrocław (PL)
(73) TERRABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do przeprowadzania reakcji amplifikacji próbek 
biologicznych

(B1) (11) 240730 (41) 2019 11 18 
(51) C12M 1/42 (2006 .01) 
 C12M 1/04 (2006 .01) 
 C12M 3/00 (2006 .01)
(21) 425492 (22) 2018 05 11
(72) JASTRZĘBSKA KAMILA, Chełmek (PL); LECHOWSKA JOANNA, 
Stargard (PL); KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, 
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wspomagany magnetycznie bioreaktor airlift z cyrkulacją we-
wnętrzną

(B1) (11) 240714 (41) 2021 02 08 
(51) C12N 5/02 (2006 .01) 
 C12N 5/077 (2010 .01)
(21) 430801 (22) 2019 08 02
(72) JAROS SŁAWOMIR, Łódź (PL); SOBIERAJ GRZEGORZ, Łódź (PL); 
BALCEREK JULIA, Konstantynów Łódzki (PL)
(73) ARTHEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Sposób prowadzenia hodowli komórkowej chondrocytów 
in vitro do uzyskiwania materiału do leczenia ubytków chrząstki 
stawowej

(B1) (11) 240683 (41) 2020 11 16 
(51) C12P 7/22 (2006 .01) 
 C07C 33/26 (2006 .01) 
 C12R 1/685 (2006 .01)
(21) 429923 (22) 2019 05 15
(72) SZMIGIEL-MERENA BEATA, Wrocław (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK 
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA EWA, 
Smolec (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL); 
ŚLIŻEWSKA AGNIESZKA, Żagań (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania (S)-1-fenyloetan-1,2-diolu

(B1) (11) 240694 (41) 2021 05 31 
(51) C12Q 1/689 (2018 .01) 
 C12Q 1/10 (2006 .01) 
 C12N 15/11 (2006 .01)
(21) 431942 (22) 2019 11 26
(72) DASTYCH JAROSŁAW, Łódź (PL); KAZIMIERCZAK JOANNA, 
Łódź (PL); POSPIECH KAROLINA, Łódź (PL); SOWIŃSKA PATRYCJA, 
Łódź (PL); WÓJCIK EWELINA A ., Majków Mały (PL); STAŃCZYK 
MAŁGORZATA, Łódź (PL); ANDRYSIAK JUSTYNA, Łódź (PL); 
STRAPAGIEL DOMINIK, Łódź (PL); MARCINIAK BŁAŻEJ, Łódź (PL); 

BORÓWKA PAULINA, Łódź (PL); LIS MARCIN WOJCIECH, 
Wieliczka (PL)
(73) PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji szczepu E .coli patogennego 
dla ptaków

(B1) (11) 240716 (41) 2020 08 10 
(51) D06B 15/02 (2006 .01) 
 D04H 1/46 (2012 .01)
(21) 428855 (22) 2019 02 08
(72) SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) MARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szprotawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wstęgowych włóknin igłowanych me-
chanicznie i zestaw urządzeń do wytwarzania wstęgowych włóknin 
igłowanych mechanicznie

(B1) (11) 240681 (41) 2020 06 01 
(51) D06N 7/00 (2006 .01) 
 E04F 15/18 (2006 .01) 
 B32B 27/40 (2006 .01)
(21) 427917 (22) 2018 11 28
(72) ŁOWIŃSKI MICHAŁ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób wytwarzania mat podkładowych do okładzin podło-
gowych

(B1) (11) 240690 (41) 2020 01 13 
(51) E03B 3/02 (2006 .01) 
 E03B 11/02 (2006 .01) 
 E03B 11/00 (2006 .01) 
 E03C 1/01 (2006 .01) 
 E04D 13/04 (2006 .01)
(21) 426196 (22) 2018 07 03
(72) LUBOŃ WOJCIECH, Kraków (PL); PEŁKA GRZEGORZ, 
Kraków (PL); KOTYZA JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Autonomiczny system i sposób magazynowania oraz dostar-
czania wody deszczowej

(B1) (11) 240701 (41) 2020 01 02 
(51) E03F 5/10 (2006 .01) 
 E03F 5/00 (2006 .01) 
 E03F 5/18 (2006 .01) 
 B01D 35/02 (2006 .01) 
 C02F 1/28 (2006 .01)
(21) 426086 (22) 2018 06 27
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL); CZARNOTA JOANNA, 
Chotyniec (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Zbiornik ścieków oczyszczonych

(B1) (11) 240695 (41) 2021 06 14 
(51) E05B 55/06 (2006 .01) 
 E05B 65/00 (2006 .01)
(21) 432105 (22) 2019 12 06
(72) CHANG WEI-HUNG, Taichung City (TW); HSIEH CHIH-LUN, 
Taichung City (TW)
(73) DOOR & WINDOW HARDWARE CO ., Taichung City (TW)
(54) Zespół zamka

(B1) (11) 240708 (41) 2021 05 31 
(51) F01N 3/24 (2006 .01) 
 B01J 35/04 (2006 .01)
(21) 431875 (22) 2019 11 21
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(72) FUĆ PAWEŁ, Skórzewo (PL); LIJEWSKI PIOTR, Parkowo (PL); 
RYMANIAK ŁUKASZ, Poznań (PL); ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ, Koło (PL); 
SIEDLECKI MACIEJ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nośnik metalowy monolityczny do filtra cząstek stałych silnika 
o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem

(B1) (11) 240722 (41) 2021 05 31 
(51) F01N 3/24 (2006 .01) 
 B01J 35/04 (2006 .01)
(21) 431876 (22) 2019 11 21
(72) FUĆ PAWEŁ, Skórzewo (PL); LIJEWSKI PIOTR, Parkowo (PL); 
RYMANIAK ŁUKASZ, Poznań (PL); ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ, Koło (PL); 
SIEDLECKI MACIEJ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nośnik metalowy typu flow-through do filtra cząstek stałych 
do silnika o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem

(B1) (11) 240693 (41) 2020 10 19 
(51) F01N 5/02 (2006 .01)
(21) 429653 (22) 2019 04 15
(72) WARYAN GRZEGORZ, Niepołomice (PL)
(73) FRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(54) Dwufazowy wymiennik do odzysku ciepła ze spalin

(B1) (11) 240717 (41) 2019 12 16 
(51) F03D 1/00 (2006 .01) 
 F03D 1/06 (2006 .01) 
 F04B 7/00 (2006 .01) 
 F04B 9/00 (2006 .01) 
 F04B 9/04 (2006 .01) 
 F04B 9/109 (2006 .01) 
 F04B 17/02 (2006 .01) 
 F03D 9/17 (2016 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01) 
 F03D 80/00 (2016 .01)
(21) 425839 (22) 2018 06 07
(72) LAPIN IGOR, Charkiw (UA); KUTEYKO GEORGIY, Mińsk (BY); 
LAPINA LIUDMYLA, Charkiw (UA)
(73) LAPIN IGOR, Charkiw (UA); KUTEYKO GEORGIY, Mińsk (BY); 
LAPINA LIUDMYLA, Charkiw (UA)
(54) Elektrownia wiatrowa

(B1) (11) 240712 (41) 2021 09 13 
(51) F16C 19/00 (2006 .01) 
 F16C 33/58 (2006 .01)
(21) 433224 (22) 2020 03 12
(72) KUSZNIEREWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); KUSZNIEREWICZ 
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) KUSZNIEREWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); KUSZNIEREWICZ 
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Łożysko toczne

(B1) (11) 240692 (41) 2021 08 16 
(51) F17C 1/00 (2006 .01)
(21) 432869 (22) 2020 02 10
(72) POLAŃSKI MAREK, Wąsy Kolonia (PL); PANAS ANDRZEJ, 
Warszawa (PL); CZUJKO TOMASZ, Warszawa (PL); KARCZEWSKI 
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); PŁATEK PAWEŁ, Warszawa (PL); FIKUS 
BARTOSZ, Kręczki (PL); OMEN ŁUKASZ, Warszawa (PL); SIEMIASZKO 
DARIUSZ, Warszawa (PL); DWORECKA-WÓJCIK JULITA, 
Warszawa (PL); GOCMAN KRZYSZTOF, Warszawa (PL); 
RZESZOTARSKA MAGDALENA, Warszawa (PL); PĘSKA MAGDA, 
Warszawa (PL); BARAN AGATA, Warszawa (PL); WYRĘBSKA IWONA, 
Warszawa (PL); BARTNICKI ADAM, Mińsk Mazowiecki (PL); KLIMEK 
AGNIESZKA, Warszawa (PL)

(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM . JAROSŁAWA 
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Zbiornik do magazynowania wodoru

(B1) (11) 240698 (41) 2021 06 28 
(51) F17D 1/04 (2006 .01) 
 F25J 1/00 (2006 .01)
(21) 432254 (22) 2019 12 17
(72) RUDKOWSKI MAREK, Kraków (PL); MICHAŁOWSKI JAROSŁAW, 
Modlnica (PL); BOROWIEC ZDZISŁAW, Kraków (PL); STAŚKO 
DOMINIK, Modlniczka (PL)
(73) NGV AUTOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Układ technologiczny instalacji do kompensowania fluktuacji 
zapotrzebowania na gaz w sieciach gazu ziemnego i sposób reali-
zacji tej kompensacji

(B1) (11) 240682 (41) 2021 03 22 
(51) F24H 1/20 (2022 .01)
(21) 431072 (22) 2019 09 09
(72) FEDORIACHENKO PAVLO, Gdańsk (PL)
(73) FEDORIACHENKO PAVLO, Gdańsk (PL)
(54) Bojler elektryczny

(B1) (11) 240727 (41) 2018 08 13 
(51) G01G 7/02 (2006 .01) 
 G01G 21/00 (2006 .01) 
 G01G 21/28 (2006 .01) 
 G01G 23/01 (2006 .01)
(21) 420401 (22) 2017 02 01
(72) ŚWIEŻEWSKI LESZEK, Radom (PL); MAŚLEWSKI ROBERT, 
Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE, 
Radom (PL)
(54) Zespół układu ważenia do wagi z monolitycznym mechani-
zmem ważącym

(B1) (11) 240699 (41) 2021 08 23 
(51) G01J 1/00 (2006 .01) 
 G06T 7/00 (2017 .01)
(21) 432928 (22) 2020 02 17
(72) DYLAK JACEK, Poznań (PL); LALEK JAN, Puszczykowo (PL); 
PRZYBYŁA MIKOŁAJ, Złotkowo (PL)
(73) GL OPTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Puszczykowo (PL)
(54) Układ do pomiaru oświetlenia, zwłaszcza oświetlenia drogo-
wego

(B1) (11) 240685 (41) 2017 11 20 
(51) G01N 3/56 (2006 .01) 
 G01N 19/02 (2006 .01) 
 G01N 19/00 (2006 .01)
(21) 417889 (22) 2016 07 09
(72) SPADŁO SŁAWOMIR, Skarżysko-Kamienna (PL); KRAJCARZ 
DANIEL, Bilcza (PL); MŁYNARCZYK PIOTR, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób i urządzenie do badania zużycia krążków ściernych, 
stosowanych do szlifowania powierzchni gipsowych

(B1) (11) 240691 (41) 2021 01 25 
(51) G01N 27/00 (2006 .01) 
 G01N 27/02 (2006 .01) 
 G01R 27/00 (2006 .01)
(21) 430600 (22) 2019 07 15
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WROTNIAK 
JAROSŁAW, Zabrze (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Różnicowy układ do wykrywania związków chemicznych w at-
mosferach gazowych z czujnikami o zmiennej impedancji

(B1) (11) 240700 (41) 2021 10 04 
(51) G06T 7/80 (2017 .01) 
 G01J 1/08 (2006 .01)
(21) 433373 (22) 2020 03 27
(72) DYLAK JACEK, Poznań (PL); LALEK JAN, Puszczykowo (PL); 
PRZYBYŁA MIKOŁAJ, Złotkowo (PL)
(73) GL OPTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Puszczykowo (PL)
(54) Układ i sposób kalibracji matrycowego miernika luminancji

(B1) (11) 240707 (41) 2021 01 11 
(51) H01B 17/52 (2006 .01) 
 B08B 1/04 (2006 .01) 
 B03C 3/70 (2006 .01)
(21) 430494 (22) 2019 07 04
(72) PODLIŃSKI JANUSZ, Gdańsk (PL); DORS MIROSŁAW, 
Gdańsk (PL); LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); MIOTK ROBERT, 
Skrzeszewo Żukowskie (PL); KURZYŃSKA DARIA, 
Starogard Gdański (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM .ROBERTA 
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Izolator elektryczny z gwintem oraz sposób jego czyszczenia

(B1) (11) 240687 (41) 2021 10 04 
(51) H01G 9/042 (2006 .01) 
 H01G 11/22 (2013 .01) 
 H01G 11/24 (2013 .01) 
 H01G 11/26 (2013 .01)
(21) 433444 (22) 2020 04 03
(72) JEŻOWSKI PAWEŁ, Środa Wielkopolska (PL); BÉGUIN 
FRANÇOIS, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Elektroda dodatnia kondensatora metalowo-jonowego

(B1) (11) 240719 (41) 2017 10 09 
(51) H01S 3/13 (2006 .01) 
 G01N 21/00 (2006 .01)
(21) 416703 (22) 2016 03 31
(72) STACEWICZ TADEUSZ, Warszawa (PL); MAGRYTA PAWEŁ, 
Bezek (PL); BIELECKI ZBIGNIEW, Kajetany (PL); WOJTAS JACEK, 
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); WOJSKOWA 
AKADEMIA TECHNICZNA IM . JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 
Warszawa (PL)
(54) Układ oraz sposób detekcji gazów wykorzystujący multiplek-
sację i demultipleksację sygnałów optycznych do spektroskopii 
laserowej

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01N 43/48 (2006 .01) 240684
A01N 37/02 (2006 .01) 240684*
A01N 43/90 (2006 .01) 240721

A01P 13/00 (2006 .01) 240684*
A01P 13/00 (2006 .01) 240721*
A22B 5/16 (2006 .01) 240718

* 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
A61K 8/02 (2006 .01) 240696
A61K 8/20 (2006 .01) 240696*
A61K 8/34 (2006 .01) 240696*
A61K 8/92 (2006 .01) 240696*
A61K 8/9789 (2017 .01) 240696*
A61K 31/4245 (2006 .01) 240686*
A61L 27/12 (2006 .01) 240725
A61L 27/20 (2006 .01) 240725*
A61L 27/22 (2006 .01) 240725*
A61L 27/54 (2006 .01) 240725*
A61L 27/58 (2006 .01) 240725*
A61P 31/00 (2006 .01) 240686*
A61P 33/00 (2006 .01) 240686*
A61Q 11/00 (2006 .01) 240696*
A63B 23/12 (2006 .01) 240702
A63B 23/16 (2006 .01) 240702*
A63B 23/12 (2006 .01) 240703
A63B 23/16 (2006 .01) 240703*
A63B 23/12 (2006 .01) 240704
A63B 23/16 (2006 .01) 240704*
A63B 23/12 (2006 .01) 240705
A63B 23/16 (2006 .01) 240705*
B01D 35/02 (2006 .01) 240701*
B01J 35/04 (2006 .01) 240708*
B01J 35/04 (2006 .01) 240722*
B01L 3/00 (2006 .01) 240709*
B03C 3/70 (2006 .01) 240707*
B08B 1/04 (2006 .01) 240707*
B21B 1/02 (2006 .01) 240720*
B21H 1/14 (2006 .01) 240720*
B21J 5/02 (2006 .01) 240720
B21K 1/02 (2006 .01) 240720*
B23D 23/00 (2006 .01) 240688*
B23D 23/00 (2006 .01) 240689*
B23K 9/00 (2006 .01) 240697
B29C 37/02 (2006 .01) 240688
B29C 37/04 (2006 .01) 240688*
B29C 37/02 (2006 .01) 240689
B29C 37/04 (2006 .01) 240689*
B32B 27/40 (2006 .01) 240681*
B41M 1/38 (2006 .01) 240715
B41M 1/30 (2006 .01) 240715*
B41M 1/18 (2006 .01) 240715*
B41M 5/025 (2006 .01) 240715*
B60R 19/20 (2006 .01) 240728
B60R 19/26 (2006 .01) 240711
B60R 19/34 (2006 .01) 240711*
B60R 25/02 (2013 .01) 240710*
B62D 3/12 (2006 .01) 240710
B82Y 30/00 (2011 .01) 240706
C01B 25/32 (2006 .01) 240729*
C02F 1/28 (2006 .01) 240701*
C07C 15/20 (2006 .01) 240724*
C07C 33/26 (2006 .01) 240683*
C07D 209/48 (2006 .01) 240724
C07D 271/06 (2006 .01) 240686
C08B 15/00 (2006 .01) 240723
C08F 2/48 (2006 .01) 240726
C08G 69/28 (2006 .01) 240713
C08K 7/02 (2006 .01) 240723*
C08K 5/01 (2006 .01) 240723*
C08K 5/07 (2006 .01) 240726*
C08K 5/20 (2006 .01) 240726*
C08K 5/55 (2006 .01) 240726*
C08K 5/03 (2006 .01) 240726*
C08K 5/41 (2006 .01) 240726*
C08K 3/36 (2006 .01) 240713*

C08K 3/013 (2018 .01) 240713*
C08L 27/24 (2006 .01) 240706*
C08L 1/02 (2006 .01) 240723*
C08L 77/06 (2006 .01) 240713*
C09D 1/00 (2006 .01) 240729
C09D 5/08 (2006 .01) 240729*
C12M 1/02 (2006 .01) 240709
C12M 1/38 (2006 .01) 240709*
C12M 1/42 (2006 .01) 240730
C12M 1/04 (2006 .01) 240730*
C12M 3/00 (2006 .01) 240730*
C12N 5/02 (2006 .01) 240714
C12N 5/077 (2010 .01) 240714*
C12N 15/11 (2006 .01) 240694*
C12P 7/22 (2006 .01) 240683
C12Q 1/689 (2018 .01) 240694
C12Q 1/10 (2006 .01) 240694*
C12R 1/685 (2006 .01) 240683*
D04H 1/46 (2012 .01) 240716*
D06B 15/02 (2006 .01) 240716
D06N 7/00 (2006 .01) 240681
E03B 3/02 (2006 .01) 240690
E03B 11/02 (2006 .01) 240690*
E03B 11/00 (2006 .01) 240690*
E03C 1/01 (2006 .01) 240690*
E03F 5/10 (2006 .01) 240701
E03F 5/00 (2006 .01) 240701*
E03F 5/18 (2006 .01) 240701*
E04D 13/04 (2006 .01) 240690*
E04F 15/18 (2006 .01) 240681*
E05B 55/06 (2006 .01) 240695
E05B 65/00 (2006 .01) 240695*
F01N 3/24 (2006 .01) 240708
F01N 3/24 (2006 .01) 240722
F01N 5/02 (2006 .01) 240693
F03D 1/00 (2006 .01) 240717
F03D 1/06 (2006 .01) 240717*
F03D 9/17 (2016 .01) 240717*
F03D 9/25 (2016 .01) 240717*
F03D 80/00 (2016 .01) 240717*
F04B 7/00 (2006 .01) 240717*
F04B 9/00 (2006 .01) 240717*
F04B 9/04 (2006 .01) 240717*
F04B 9/109 (2006 .01) 240717*
F04B 17/02 (2006 .01) 240717*
F16C 19/00 (2006 .01) 240712
F16C 33/58 (2006 .01) 240712*
F17C 1/00 (2006 .01) 240692
F17D 1/04 (2006 .01) 240698
F24H 1/20 (2022 .01) 240682
F25J 1/00 (2006 .01) 240698*
G01B 11/16 (2006 .01) 240697*
G01G 7/02 (2006 .01) 240727
G01G 21/00 (2006 .01) 240727*
G01G 21/28 (2006 .01) 240727*
G01G 23/01 (2006 .01) 240727*
G01J 1/00 (2006 .01) 240699
G01J 1/08 (2006 .01) 240700*
G01N 3/56 (2006 .01) 240685
G01N 19/02 (2006 .01) 240685*
G01N 19/00 (2006 .01) 240685*
G01N 27/00 (2006 .01) 240691
G01N 27/02 (2006 .01) 240691*
G01N 21/00 (2006 .01) 240719*
G01R 27/00 (2006 .01) 240691*
G06T 7/00 (2017 .01) 240699*
G06T 7/80 (2017 .01) 240700
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H01B 17/52 (2006 .01) 240707
H01G 9/042 (2006 .01) 240687
H01G 11/22 (2013 .01) 240687*

H01G 11/24 (2013 .01) 240687*
H01G 11/26 (2013 .01) 240687*
H01S 3/13 (2006 .01) 240719

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240681 D06N 7/00 (2006 .01)
240682 F24H 1/20 (2022 .01)
240683 C12P 7/22 (2006 .01)
240684 A01N 43/48 (2006 .01)
240685 G01N 3/56 (2006 .01)
240686 C07D 271/06 (2006 .01)
240687 H01G 9/042 (2006 .01)
240688 B29C 37/02 (2006 .01)
240689 B29C 37/02 (2006 .01)
240690 E03B 3/02 (2006 .01)
240691 G01N 27/00 (2006 .01)
240692 F17C 1/00 (2006 .01)
240693 F01N 5/02 (2006 .01)
240694 C12Q 1/689 (2018 .01)
240695 E05B 55/06 (2006 .01)
240696 A61K 8/02 (2006 .01)
240697 B23K 9/00 (2006 .01)
240698 F17D 1/04 (2006 .01)
240699 G01J 1/00 (2006 .01)
240700 G06T 7/80 (2017 .01)
240701 E03F 5/10 (2006 .01)
240702 A63B 23/12 (2006 .01)
240703 A63B 23/12 (2006 .01)
240704 A63B 23/12 (2006 .01)
240705 A63B 23/12 (2006 .01)

240706 B82Y 30/00 (2011 .01)
240707 H01B 17/52 (2006 .01)
240708 F01N 3/24 (2006 .01)
240709 C12M 1/02 (2006 .01)
240710 B62D 3/12 (2006 .01)
240711 B60R 19/26 (2006 .01)
240712 F16C 19/00 (2006 .01)
240713 C08G 69/28 (2006 .01)
240714 C12N 5/02 (2006 .01)
240715 B41M 1/38 (2006 .01)
240716 D06B 15/02 (2006 .01)
240717 F03D 1/00 (2006 .01)
240718 A22B 5/16 (2006 .01)
240719 H01S 3/13 (2006 .01)
240720 B21J 5/02 (2006 .01)
240721 A01N 43/90 (2006 .01)
240722 F01N 3/24 (2006 .01)
240723 C08B 15/00 (2006 .01)
240724 C07D 209/48 (2006 .01)
240725 A61L 27/12 (2006 .01)
240726 C08F 2/48 (2006 .01)
240727 G01G 7/02 (2006 .01)
240728 B60R 19/20 (2006 .01)
240729 C09D 1/00 (2006 .01)
240730 C12M 1/42 (2006 .01)

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 Nr  Symbol 
 patentu MKP

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 230633 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230634 2019 04 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230644 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230689 2019 01 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230691 2019 10 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230702 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230703 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230716 2019 07 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230735 2019 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230740 2019 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230763 2019 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230764 2019 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230775 2019 10 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230782 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230784 2019 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230787 2019 10 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230799 2019 04 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230808 2019 04 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230822 2019 05 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230831 2019 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230841 2019 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230842 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230843 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230844 2019 07 22 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 230857 2019 08 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230873 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230874 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230892 2019 05 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230896 2019 10 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230921 2019 08 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231124 2019 04 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231135 2019 04 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231178 2019 10 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231191 2019 08 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231200 2019 10 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231209 2019 07 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231223 2019 05 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231235 2019 05 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231238 2019 07 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231253 2019 08 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231261 2019 04 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231262 2019 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231270 2019 07 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231271 2019 08 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231274 2019 08 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231277 2019 10 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231278 2019 10 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231301 2019 10 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231316 2019 06 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231320 2019 10 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231322 2019 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231359 2019 05 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231363 2019 08 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231415 2019 05 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231417 2019 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231427 2019 07 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231431 2019 08 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231432 2019 03 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231433 2019 09 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231447 2019 06 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231448 2019 06 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231449 2019 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231452 2019 02 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231472 2019 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231473 2019 05 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231475 2019 06 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231476 2019 06 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231481 2019 10 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231516 2019 07 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231517 2019 07 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231524 2019 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231526 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231553 2019 07 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231558 2019 04 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231590 2019 04 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231598 2019 06 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231602 2019 07 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231605 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231638 2019 08 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231641 2019 09 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231642 2019 10 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231656 2019 08 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231699 2019 09 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231713 2019 10 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231715 2019 09 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231718 2019 04 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231738 2019 06 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231763 2019 06 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231815 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231816 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231896 2019 06 09 Patent wygasł w całości .
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(B1) (11) 231897 2019 07 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231938 2018 10 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231945 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231946 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231947 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231981 2019 09 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232005 2019 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232006 2019 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232008 2019 08 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232020 2019 08 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232039 2019 07 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232072 2019 06 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232076 2019 09 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232096 2019 06 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232124 2019 10 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232133 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232151 2019 10 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232152 2019 10 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232193 2019 10 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232202 2019 09 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232214 2019 09 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232237 2019 07 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232297 2019 05 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232299 2019 09 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232333 2019 10 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232372 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232401 2019 07 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232416 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232445 2019 09 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232448 2019 07 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232531 2019 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232539 2019 10 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232550 2019 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232680 2019 09 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232681 2018 09 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232700 2019 10 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232770 2019 06 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232806 2020 05 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 232936 2019 10 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233009 2019 06 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233202 2019 04 22 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233228 2019 01 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233232 2019 05 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233236 2019 06 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233289 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233314 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233315 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233316 2019 05 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233340 2019 05 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233377 2019 07 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233498 2019 04 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233515 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233516 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233621 2019 07 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233658 2019 06 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233742 2019 05 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233770 2019 04 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233780 2019 09 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233841 2015 06 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233842 2015 08 03 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233843 2015 10 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233844 2015 11 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233946 2019 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 233947 2019 07 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234011 2019 07 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234083 2019 07 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234124 2019 06 03 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 234374 2015 07 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234386 2019 06 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234624 2019 06 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234625 2019 06 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234819 2019 06 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234877 2019 09 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234890 2016 07 30 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234912 2016 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234913 2016 08 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 234948 2017 12 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235011 2018 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235012 2018 11 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235016 2019 04 26 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235017 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235036 2016 04 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235079 2019 06 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235147 2019 03 17 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235202 2017 09 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235242 2018 07 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 235389 2018 08 06 Patent wygasł w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 226897 A . Wykreślono: BARKANYI TAMAS, Nyiregyha-
za, Węgry Wpisano: BT & SONS Kft, Nyíregyháza, Węgry

(11) 227917  A . Wykreślono: POLITECHNIKA WARSZAW-
SKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: PKP ENERGETYKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017301607

(11) 232377 A . Wykreślono: HAFNER POMAGIER - TRZEBU-
CHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska 092307860 Wpisano: 
HAFNER POMAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 092307860

(11) 232992 A . Wykreślono: OSUCHOWSKI FRANCISZEK, 
Warszawa, Polska; OSUCHOWSKI ŁUKASZ, Warszawa, Polska 
Wpisano: OSUCHOWSKI FRANCISZEK, Raszyn, Polska; OSU-
CHOWSKI ŁUKASZ, Raszyn, Polska

(11) 236022 C . Wykreślono: CIEŚLIK WIOLETTA, Katowice, 
Polska Wpisano: CIEŚLIK WIOLETA, Katowice, Polska

(11) 238311 D . Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawcze-
go aktu notarialnego sporządzonego przed notariusz Beatą Ci-
ślik Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej ul . Komorowicka 18, 
sygn . akt Rep . A nr 4850/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r . opatrzo-
nego klauzulą wykonalności z dnia 27 maja 2019 r ., Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sy-
gnaturą akt: Km 3043/19 dokonał zajęcia patentu na przedmio-
towy wynalazek na wniosek wierzyciela: Marka Michała Siderka 
zamieszkałego w Czeskim Cieszynie

(11) 239102 A . Wykreślono: POLITECHNIKA WARSZAW-
SKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: PKP ENERGETYKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017301607
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PATENTY EUROPEJSKIE

ZŁOŻONE TŁUMACZENIA 
PATENTÓW EUROPEJSKICH

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

(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 2144625 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2424824 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 2454090 B1
(T5) (97) 25 07 2018 2018/30 EP 2505551 B1
(T5) (97) 24 05 2017 2017/21 EP 2586658 B1
(T5) (97) 04 10 2017 2017/40 EP 2610278 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 2614195 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2659133 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3030519 B1
(T5) (97) 01 02 2017 2017/05 EP 3034191 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3041758 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3064778 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3080353 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3082956 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3121169 B1
(T5) (97) 16 01 2019 2019/03 EP 3126381 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3145898 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3158343 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 EP 3169785 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3170862 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3172413 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3182795 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3206973 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3209317 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3209730 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3227208 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3232999 B1
(T3) (97) 11 08 2021 2021/32 EP 3249670 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3256466 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3261742 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3263020 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3268376 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3277683 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3287296 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3289941 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3301352 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3303808 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3323576 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3325225 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3325396 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3328201 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3334787 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3339772 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3347878 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3348739 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3354187 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3357397 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3360580 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3366688 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3368031 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3389965 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3392933 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3400165 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3400288 B1

(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3401938 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3404323 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3406633 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3423673 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3425070 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3429275 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3430054 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3437392 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3446625 B1
(T3) (97) 22 09 2021 2021/38 EP 3446705 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3449083 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3452156 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3454807 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3469317 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3484249 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3486249 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3492025 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3492601 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3498563 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3500798 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3501959 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3506469 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3510727 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3526418 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3533947 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3550230 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3551293 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3557254 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3557928 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3560704 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3563108 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3569238 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3570834 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3574244 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3575482 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3584632 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3586861 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3588716 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3594406 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3604072 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3606971 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3613803 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3615041 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3628782 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3630111 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3634162 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3634349 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3635193 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3640304 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3642615 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3651475 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3653284 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3656203 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3666538 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3676894 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3678010 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3679197 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3681647 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3684222 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3688065 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3691437 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3695088 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3696817 B1
(T3) (97) 13 10 2021 2021/41 EP 3702024 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3709794 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3713887 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3721058 B1
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(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3721880 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3724034 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3728359 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3731621 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3732338 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3735368 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3736052 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3737712 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3739149 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3740162 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3740983 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3745883 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3746340 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3747313 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3750866 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3753468 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3762163 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3763184 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3767730 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3771764 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3773537 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3775460 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3776541 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3781171 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3781632 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3784603 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3785983 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3786055 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3788863 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3799848 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3812351 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3835021 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3837174 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3910095 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1722887 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1723002 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1723157 2020 02 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1725345 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1725351 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1725390 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1725858 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1725995 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1727466 2020 02 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1727720 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1729770 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1730101 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1730315 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1730503 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856057 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856065 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856328 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858622 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858635 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858750 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1859720 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861036 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861367 2019 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861485 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861493 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1863626 2020 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1863708 2020 03 15 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 1863895 2019 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1863905 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1864432 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1864579 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1865347 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1866417 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1866591 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1868984 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1871341 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1871626 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1872920 2019 06 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1874586 2020 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1877471 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1878915 2020 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1921932 2019 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922148 2019 09 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922170 2019 08 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922182 2019 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922183 2019 09 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922184 2019 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922185 2019 09 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922358 2019 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922506 2019 08 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1922841 2019 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1923286 2019 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1923652 2019 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1924304 2019 09 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1924391 2019 08 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1924470 2019 09 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1925175 2019 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1925613 2019 08 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1925924 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926391 2019 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926575 2019 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926692 2019 09 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926787 2019 09 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926863 2019 09 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926865 2019 08 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1926952 2019 09 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1927226 2019 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1944430 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1951657 2020 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1951809 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1961299 2020 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1962015 2020 02 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1964459 2020 02 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1965074 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1967107 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1967300 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1972212 2020 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1974615 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1974807 2020 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1977652 2020 03 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1977777 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1980276 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1982230 2020 02 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1982926 2020 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1986599 2020 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1987087 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1987230 2020 02 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1987307 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1989009 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1989368 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1989544 2020 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1991091 2020 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1991411 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1991469 2020 02 27 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 1993370 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1993506 2020 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1996157 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1996269 2020 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1996625 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1997270 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1997936 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998619 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998883 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998908 2020 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1998916 2020 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1999001 2020 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1999040 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1999214 2020 03 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2103413 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2242050 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2242807 2020 02 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2242848 2019 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244257 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244838 2020 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2245273 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2246469 2020 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2247432 2020 02 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2247464 2020 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2255803 2020 03 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2409057 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2409110 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2411385 2020 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2411602 2020 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2411654 2020 03 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414092 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414143 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414257 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414425 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414472 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414500 2020 03 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414501 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414641 2020 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414890 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2414891 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2415042 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2415593 2020 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2416895 2020 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2416926 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2417332 2020 02 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2427712 2020 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2429794 2020 03 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071536 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071537 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071560 2019 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071741 2019 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071923 2020 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074550 2019 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074646 2019 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3076947 2019 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077241 2019 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077342 2019 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077453 2019 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3077584 2019 11 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3230464 2018 12 08 Patent wygasł w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1740039 A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1819241 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1885734 A . Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajca-
ria; Oscarson, Stefan, Blackrock Dublin, Irlandia; Teodorovic, Peter, 
Stockholm, Szwecja Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 
SA, Rixensart, Belgia; Oscarson, Stefan, Blackrock Dublin, Irlandia; 
Teodorovic, Peter, Stockholm, Szwecja

(11) 1947926 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2004225 A . Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria 
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia

(11) 2059836 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 2059558 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 2170079 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2164337 A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2203523 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 2452020 A . Wykreślono: Milani, Alessandro, Montegrot-
to, Włochy Wpisano: A .P .I . ITALIA S .R .L ., Maserà di Padova, Włochy

(11) 2516318 A . Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2332914 A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2380646 A . Wykreślono: ENGIE, Courbevoie, Francja 
Wpisano: GRTgaz, Bois-Colombes, Francja

(11) 2635116 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2646416 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2706885 A . Wykreślono: NIELSEN COREY DAVID, Boul-
der, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Nielsen Products, LLC, 
Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2736912 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2852641 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 2823296 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2827713 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2827714 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2831362 A . Wykreślono: Varel International, Ind ., L .P ., 
Carrollton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sandvik Mining 
and Construction Tools AB, Sandviken, Szwecja

(11) 2855466 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2855467 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2855468 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2833715 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877006 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877007 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877008 A . Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2851367 A . Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, India-
napolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience 
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2779146 A . Wykreślono: Philips Lighting Holding B .V ., 
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B .V ., Eindhoven, 
Holandia

(11) 3071651 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3237480 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3210535 A . Wykreślono: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia; 
Dentsu Inc ., Tokyo, Japonia Wpisano: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, Japo-
nia; DENTSU Group INC ., Tokio, Japonia

(11) 3210535 A . Wykreślono: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia; 
DENTSU Group INC ., Tokio, Japonia Wpisano: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, 
Japonia; Dentsu Successor Preparatory Corporation INC ., Tokio, Ja-
ponia

(11) 3210535 A . Wykreślono: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia; 
Dentsu Successor Preparatory Corporation INC ., Tokio, Japonia Wpi-
sano: Lotte Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia; Dentsu INC ., Tokio, Japonia

(11) 3253258 A . Wykreślono: Romerika NV, Willemstad, CU-
RAÇAO Wpisano: VANEMA, storitve d .o .o ., Zagorje ob Savi, Słowenia

(11) 3268413 A . Wykreślono: Einar A/S, Juelsminde, Dania 
Wpisano: Palsgaard Solar A/S, Juelsminde, Dania

(11) 3268413 A . Wykreślono: Palsgaard Solar A/S, Juelsmin-
de, Dania Wpisano: Palsgaard A/S, Juelsminde, Dania

(11) 3287498 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3426725 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3519511 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3519512 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3448902 A . Wykreślono: DSM IP Assets B .V ., Heerlen, Ho-
landia Wpisano: Covestro (Netherlands) B .V ., Nieuwegein, Holandia

(11) 3253258 D . Wpisano: „Na mocy UMOWY USTANOWIE-
NIA ZASTAWU NA PATENTACH zawartej w dniu 24 lutego 2021 r . po-
między VANEMA, storitve d .o .o . z siedzibą w Zagorje ob . Savi, Sło-
wenia  (jako  Zastawcą), ROMERIKA N .V . z  siedzibą w  Willemstad, 
Curaçao (jako Tymczasowym Zastawcą) a SID – Slovenska izvozna 
in razvojna banka, d .d . z siedzibą w Lublanie (Słowenia), (jako Za-
stawnikiem 1) oraz GORENJSKA BANKA D .D . z siedzibą w Kranj, Sło-
wenia (jako Zastawnikiem 2), Zastawca ustanowił:

1) zastaw pierwszego stopnia z zakazem zbywania lub obcią-
żania Patentów oraz Zgłoszeń Patentowych, na rzecz Zastawnika 
1 jako trwałe zabezpieczenie wszystkich płatności lub świadczeń, 
stosownie do przypadku, z tytułu Zabezpieczonych Zobowiązań 1 
na podstawie przepisów niniejszej Umowy, Umowy Kredytowej 1 
i Umowy Pomiędzy Wierzycielami, w tym, zgodnie z Załącznikiem 
nr 1, na patencie europejskim o numerze EP .3253258;

2) zastaw drugiego stopnia z zakazem zbywania lub obciąża-
nia Patentów oraz Zgłoszeń Patentowych, na  rzecz Zastawnika 2 
jako trwałe zabezpieczenie wszystkich płatności lub świadczeń, 
stosownie do  przypadku, z  tytułu Zabezpieczonych Zobowiązań 
na podstawie przepisów niniejszej Umowy, Umowy Kredytowej 2 
i Umowy Pomiędzy Wierzycielami, w tym, zgodnie z Załącznikiem 
nr 1, na patencie europejskim o numerze EP .3253258; a Zastawnicy 
takie ustanowione Zastawy na Patentach i Zgłoszeniach Patento-
wych zaakceptowali” .

OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu.

(B1) (11)200629 Postanowiono opis patentowy przedrukować - 
na stronie 3 . akapit 3 . (wiersz 16 . od góry) w miejsce „całkowitej po-
wierzchni odpowiadającego jajka” wstawić „całkowitej powierzch-
ni obszaru odpowiadającego jajka” .

(B1) (11) 236022 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w  części dotyczącej twórców wynalazku (poz . 72) 
w  miejsce “WIOLETTA CIEŚLIK, Katowice, PL” wstawić “WIOLETA 
CIEŚLIK, Katowice, PL” .

(B1) (11) 239964 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na omyłkę na str . 3 w wierszu 23 od góry: 
jest „natomiast Fig . 4, Fig . 5, Fig . 8 przedstawia” powinno być „na-
tomiast Fig . 4, Fig . 5, Fig . 6 przedstawia” .
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B. WZORY UŻYTKOWE

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego 

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące 
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE 
NA WZORY UŻYTKOWE

UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 567 do nr 72 578)

(Y1) (11) 72575 (41) 2021 10 04 
(51) A01G 25/02 (2006 .01) 
 A01G 25/00 (2006 .01)
(21) 129097 (22) 2020 04 02
(72) SZUTA AGATA, Chmielno (PL); SZCZEPAŃSKI JAKUB,  
Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, Rokitnica (PL); NAWROT 
NICOLE, Gdańsk (PL); ŚWIERSZCZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL); SZULWIC 
JAKUB, Gdańsk (PL); ŚMIRCHALSKI ROMAN, Gdańsk (PL); LITWIN 
WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) System do nawadniania kropelkowego

(Y1) (11) 72570 (41) 2021 11 02 
(51) A01K 61/10 (2017 .01) 
 A01K 61/17 (2017 .01) 
 A01K 61/00 (2017 .01)
(21) 129132 (22) 2020 04 26
(72) FOPP-BAYAT DOROTA, Łęgajny (PL); KUJAWA ROMAN,  
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI, Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do udarów termicznych i inkubacji ikry ryb jesio-
trowatych

(Y1) (11) 72574 (41) 2021 11 02 
(51) A47G 9/10 (2006 .01) 
 A61G 7/07 (2006 .01)
(21) 129165 (22) 2020 04 28
(72) FECHTER TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) FECHTER TOMASZ ECA GROUP, Wrocław (PL)
(54) Układ konstrukcyjny poduszki ortopedycznej

(Y1) (11) 72571 (41) 2019 10 07 
(51) A61B 5/11 (2006 .01) 
 A61B 5/103 (2006 .01) 
 G08B 7/00 (2006 .01)
(62) 425037
(21) 129713 (22) 2018 03 26
(72) KLEKOT GRZEGORZ, Warszawa (PL); RYMARCZYK ADRIAN, 
Warszawa (PL); GAŁECKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) KLEKOT GRZEGORZ, Warszawa (PL); RYMARCZYK ADRIAN, 
Warszawa (PL); GAŁECKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych

(Y1) (11) 72573 (41) 2022 02 07 
(51) A61D 3/00 (2006 .01) 
 A61G 13/04 (2006 .01) 
 A61B 6/04 (2006 .01)
(21) 129382 (22) 2020 07 31
(72) GÓŹDŹ JAN, Lublin (PL)
(73) GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, 
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE, Lublin (PL)
(54) Stół do obrazowania do zastosowania w weterynarii

(Y1) (11) 72572 (41) 2022 01 10 
(51) A61H 3/02 (2006 .01) 
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01G 25/02 (2006 .01) 72575
A01G 25/00 (2006 .01) 72575*
A01K 61/10 (2017 .01) 72570
A01K 61/17 (2017 .01) 72570*
A01K 61/00 (2017 .01) 72570*
A45B 3/08 (2006 .01) 72572*
A47G 9/10 (2006 .01) 72574
A61B 5/11 (2006 .01) 72571
A61B 5/103 (2006 .01) 72571*
A61B 6/04 (2006 .01) 72573*
A61B 42/40 (2016 .01) 72577*
A61B 50/22 (2016 .01) 72577*
A61D 3/00 (2006 .01) 72573
A61G 7/07 (2006 .01) 72574*
A61G 13/04 (2006 .01) 72573*
A61H 3/02 (2006 .01) 72572
A61L 2/24 (2006 .01) 72577
A61L 2/18 (2006 .01) 72577*

A61L 2/26 (2006 .01) 72577*
A61M 11/00 (2006 .01) 72577*
A63B 23/12 (2006 .01) 72569
B01D 46/44 (2006 .01) 72567*
B32B 9/00 (2006 .01) 72568*
B65D 81/18 (2006 .01) 72568
B65D 88/28 (2006 .01) 72576
B65D 88/54 (2006 .01) 72576*
E03B 3/03 (2006 .01) 72576*
E03B 7/08 (2006 .01) 72576*
E03C 1/12 (2006 .01) 72576*
E04B 1/348 (2006 .01) 72578
E04H 1/12 (2006 .01) 72567
F24F 9/00 (2006 .01) 72567*
F25D 3/12 (2006 .01) 72568*
G01L 5/00 (2006 .01) 72572*
G08B 7/00 (2006 .01) 72571*
H02S 20/23 (2014 .01) 72567*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72567 E04H 1/12 (2006 .01)
72568 B65D 81/18 (2006 .01)
72569 A63B 23/12 (2006 .01)
72570 A01K 61/10 (2017 .01)
72571 A61B 5/11 (2006 .01)
72572 A61H 3/02 (2006 .01)

72573 A61D 3/00 (2006 .01)
72574 A47G 9/10 (2006 .01)
72575 A01G 25/02 (2006 .01)
72576 B65D 88/28 (2006 .01)
72577 A61L 2/24 (2006 .01)
72578 E04B 1/348 (2006 .01)

 A45B 3/08 (2006 .01) 
 G01L 5/00 (2006 .01)
(21) 130162 (22) 2020 08 24
(72) WITKOWSKI GRZEGORZ, Końskie (PL); TOFIL SZYMON, 
Cedzyna (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Kula rehabilitacyjna łokciowa

(Y1) (11) 72577 (41) 2021 11 15 
(51) A61L 2/24 (2006 .01) 
 A61M 11/00 (2006 .01) 
 A61L 2/18 (2006 .01) 
 A61L 2/26 (2006 .01) 
 A61B 42/40 (2016 .01) 
 A61B 50/22 (2016 .01)
(21) 129185 (22) 2020 05 08
(72) ŻĄDKOWSKI TOMASZ, Zamość (PL)
(73) ŻĄDKOWSKI TOMASZ CENTRUM ZDROWIA I URODY ARS 
MEDICA, Zamość (PL)
(54) Stacja higieniczna

(Y1) (11) 72569 (41) 2021 08 30 
(51) A63B 23/12 (2006 .01)
(21) 128977 (22) 2020 02 24
(72) CHOJNACKA KAROLINA, Katowice (PL); KŁOSIŃSKA URSZULA, 
Katowice (PL); WICHEREK JUSTYNA, Chełmża (PL); DEREJCZYK 
JAROSŁAW, Tychy (PL)
(73) DEREJCZYK JAROSŁAW SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 
LEKARSKA, Katowice (PL); CHOJNACKA KAROLINA, Katowice 
(PL); KŁOSIŃSKA URSZULA, Katowice (PL); WICHEREK JUSTYNA, 
Chełmża (PL)
(54) Przyrząd diagnostyczno-rehabilitacyjny

(Y1) (11) 72568 (41) 2021 12 13 
(51) B65D 81/18 (2006 .01) 
 F25D 3/12 (2006 .01) 
 B32B 9/00 (2006 .01)
(21) 129226 (22) 2020 06 08
(72) MOSKALENKO DOMINIK, Warszawa (PL)
(73) TUDOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(54) Wkład chłodzący

(Y1) (11) 72576 (41) 2021 10 04 
(51) B65D 88/28 (2006 .01) 
 B65D 88/54 (2006 .01) 
 E03B 3/03 (2006 .01) 
 E03B 7/08 (2006 .01) 
 E03C 1/12 (2006 .01)
(21) 129098 (22) 2020 04 02
(72) KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL); LITWIN WOJCIECH,  
Gdańsk (PL); ŚMIRCHALSKI ROMAN, Gdańsk (PL); SZUTA 
AGATA, Chmielno (PL); SZCZEPAŃSKI JAKUB, Gdańsk (PL); 
WOJCIECHOWSKA EWA, Rokitnica (PL); NAWROT NICOLE,  
Gdańsk (PL); ŚWIERSZCZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL); SZULWIC JAKUB, 
Gdańsk (PL); MATEJ-ŁUKOWICZ KAROLINA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Przewód odpływowy

(Y1) (11) 72578 (41) 2017 03 27 
(51) E04B 1/348 (2006 .01)
(62) 414078
(21) 128899 (22) 2015 09 23
(72) KUZMAN JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) KUZMAN & KUZMAN KONSULTING SPÓŁKA JAWNA, 
Bydgoszcz (PL)
(54) Moduł budowlany

(Y1) (11) 72567 (41) 2021 01 11 
(51) E04H 1/12 (2006 .01) 
 F24F 9/00 (2006 .01) 
 H02S 20/23 (2014 .01) 
 B01D 46/44 (2006 .01)
(21) 128394 (22) 2019 07 03
(72) RAŚ MICHAŁ, Nawie Kołaczyckie (PL); KRAWCZYK ZDZISŁAW, 
Radwanowice (PL); KRAWCZYK KONRAD, Radwanowice (PL)
(73) ZIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radwanowice (PL)
(54) Wielofunkcyjne zadaszenie przystanku komunikacji publicznej

 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 27 923 do nr 27 932)

(51) 26-01 (11) 27923 (22) 2021 12 24 (21) 30423
(73) KGK GROUP KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Przystajń (PL)
(72) KOSTRZEWA GRZEGORZ
(54) Klosz znicza nagrobnego
(55) 

(51) 06-06 (11) 27924 (22) 2022 02 07 (21) 30504
(73) FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Działdowo (PL)
(72) DOBIES SZYMON

(54) Front meblowy
(55) 

(51) 19-08 (11) 27925 (22) 2022 01 03 (21) 30438
(73) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(72) BŁASZCZAK VIOLA
(54) Etykieta
(55) 
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(51) 26-01 (11) 27926 (22) 2022 01 12 (21) 30456
(73) MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54) Znicz nagrobny
(55) 

(51) 19-08 (11) 27927 (22) 2022 02 17 (21) 30549
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY, 
Piątnica Poduchowna (PL)
(72) GÓRSKI MARCIN, FREJ PAWEŁ
(54) Etykieta
(55) 

(51) 15-04 (11) 27928 (22) 2022 02 03 (21) 30491
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) RAK ROBERT, MŁYŃCZAK MARIUSZ, KAŹMIERCZAK WIESŁAW, 
ŁAWICKI PIOTR, OSTAPÓW LESŁAW, TOKARCZYK JACEK, KULAS 
JACEK
(54) Wóz do zabudowy kotew linowych
(55) 

(51) 25-02 (11) 27929 (22) 2022 02 16 (21) 30538
(73) ALSPAW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(72) MICHALAK KRZYSZTOF
(54) Barierka koncertowa
(55) 

(51) 23-04 (11) 27930 (22) 2022 02 15 (21) 30530
(73) BIELSKI HENRYK JANUSZ, Ełk (PL);
ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jurowce (PL)
(72) BIELSKI HENRYK JANUSZ
(54) Aerodynamiczna wkładka wentylacyjna
(55) 

(51) 15-03 (11) 27931 (22) 2022 02 24 (21) 30478
(73) SCHEINKE GRZEGORZ KABER, Lipka (PL)
(72) SCHEINKE GRZEGORZ
(54) Rozdzielacz łanu
(55) 

(51) 12-16 (11) 27932 (22) 2022 02 10 (21) 30508
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(72) DULINIEC AGATA
(54) Dyszel przyczepy centralnoosiowej
(55) 
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 23568 2020 06 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22569 2020 11 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 21190 2019 06 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 02226 2020 12 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 09997 2020 11 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 10085 2020 10 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 10336 2020 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 10574 2020 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 17129 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 17157 2020 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 17170 2020 11 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 17176 2020 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 17177 2020 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 17179 2020 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 17180 2020 12 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 17185 2020 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 17192 2020 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 17193 2020 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 17280 2020 12 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 17283 2020 12 31 Prawo wygasło w całości .

(11) 17358 2020 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 17370 2020 12 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 17417 2020 12 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 18161 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22201 2020 08 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22384 2020 12 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22385 2020 12 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22437 2020 12 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 22441 2020 12 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22446 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22447 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22448 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22449 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22450 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22451 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22452 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22453 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22454 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22455 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22456 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22457 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22458 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22459 2020 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22460 2020 12 14 Prawo wygasło w całości .
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D. ZNAKI TOWAROWE

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

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

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

PRAWA OCHRONNE 
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA
(od nr 351 121 do nr 351 440)

(111) 351121 (220) 2021 08 27 (210) 533219
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMETYCZNA MARKA ROKU JAKOŚĆ I PIĘKNO
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 01 .01 .05, 24 .05 .03, 24 .09 .10, 24 .15 .21, 24 .17 .08, 27 .05 .01, 
29 .01 .12, 05 .13 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 35 Promocja online sieci komputerowych i stron interne-
towych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Reklama, Reklama i marketing .

(111) 351122 (220) 2021 09 29 (210) 534539
(151) 2022 02 28 (441) 2021 11 02
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) L’OLA BIANKA
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały drukowa-
ne i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 24 Tkaniny, 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały do fil-
trowania [tkaniny], Tkaniny do  filtrowania, Materiały do  filtrowania 
z tekstylnych materiałów, Materiały tekstylne do filtrowania, 25 Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstyl-
ne, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków] .

(111) 351123 (220) 2021 07 15 (210) 531574
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) JANIEC-KONCEWICZ DOROTA PIEKTECH, Smolec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pączkarnia Manufaktura
(540) 

(591) czerwony, biały, jasnożółty
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .02 .01, 
26 .02 .07, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 29 .01 .13
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(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z  czekoladą, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Czeko-
lada, Dekoracje cukiernicze do ciast, Drożdże, Gofry, Herbata, Kakao, 
Kawa, Lody, Lukier do ciast, Mąka, Mieszanki ciasta, Proszki do spo-
rządzania lodów, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe do de-
koracji ciast, Zaczyn, 35 Dekoracja wystaw sklepowych, Reklama 
zewnętrzna, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekar-
niczych, 43 Dekorowanie ciast .

(111) 351124 (220) 2021 09 04 (210) 533548
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYCINKI .PL
(540) 

(591) biały, czarny, beżowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, 
brązowy
(531) 15 .07 .02, 05 .01 .20, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 44 Chirurgia drzew, w tym kompleksowa wycinka i przy-
cinka drzew i krzewów, Przycinka drzew metodą arborystyczną, Re-
dukcja koron drzew, Formowanie drzew i  krzewów, Rębakowanie 
gałęzi, Frezowanie pni, Wycinki i przycinki na terenach zabytkowych .

(111) 351125 (220) 2020 10 29 (210) 520103
(151) 2022 02 23 (441) 2021 10 25
(732) DEWELOPUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosakowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dewelopuj
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplika-
cje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, oprogra-
mowanie edukacyjne, środki edukacyjne do pobrania, 16 drukowane 
materiały edukacyjne, książki edukacyjne, materiały edukacyjne i  in-
struktażowe, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, pod-
ręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, broszury w  zakresie 
sprzedaży nieruchomości, 36 doradztwo finansowe związane z  in-
westowaniem w  nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu 
nieruchomości, doradztwo w  zakresie nieruchomości, doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomości, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, ocena i wycena nieruchomo-
ści, ocena nieruchomości [wycena], organizowanie umów dzierżawy 
i  najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwe-

stii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji 
o  nieruchomościach, dotyczących majątku i  ziemi, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nierucho-
mości, wycena nieruchomości, 37 budowa nieruchomości [budownic-
two], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości 
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie 
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, 
sprzątanie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji nie-
ruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, 
usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nierucho-
mości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nie-
ruchomości, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie technik 
komunikacyjnych, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem 
danych, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie podatków, szkole-
nie zaawansowane, szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażo-
wym, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biz-
nesu, usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe związane 
z przetwarzaniem danych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
warsztaty w celach szkoleniowych .

(111) 351126 (220) 2021 09 21 (210) 534211
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) WASILEWSKI ADAM, Osowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) smartstaff .pl
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą firm za-
granicznych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie 
nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, 
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, Biznesowe usługi doradcze i konsul-
tacyjne, Badania dotyczące działalności gospodarczej .

(111) 351127 (220) 2021 09 27 (210) 534421
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J . FRONC SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKA DZIURKA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, Etykiety 
adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury i  folii z tworzyw 
sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, grafika, Ryciny, Fotografie, 
w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, 
Organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w  Internecie, 38 Przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez 
sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do  baz danych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usłu-
gi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i  wia-
domości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej i  telefonów komórkowych, 
Udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo-
średnio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastrono-
miczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hote-
le i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do  bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na  posiedze-
nia, mityngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Udzielanie informacji w zakresie barów .

(111) 351128 (220) 2021 10 14 (210) 535233
(151) 2022 02 25 (441) 2021 11 08
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(732) DUDA PIOTR PERFUMY ANGEL, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANGELOVE
(510), (511) 3 Perfumy, środki perfumeryjne i dezodoranty, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, Mydła, 
żele pod prysznic, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy ustnej, 
środki do aromatyzacji pomieszczeń .

(111) 351129 (220) 2021 02 11 (210) 524880
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) KISIELEWICZ JADWIGA MODENA STYL, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODENA
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, biżuteria, 25 Odzież damska, 
w tym: płaszcze, kurtki, marynarki, bolerka, spodnie, spódnice, bluz-
ki, sukienki, tuniki, narzutki, kamizelki, paski (odzież), nakrycia głowy, 
szaliki, apaszki, rękawiczki, 35 Usługi prowadzenia sklepu, usługi 
prowadzenia hurtowni, oferowanie do  sprzedaży w  ramach sklepu 
internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wyrobów 
jubilerskich, biżuterii oraz odzieży damskiej, w tym: płaszczy, kurtek, 
marynarek, bolerek, spodni, spódnic, bluzek, sukienek, tunik, narzu-
tek, kamizelek, pasków (odzieży), nakryć głowy, szalików, apaszek 
i rękawiczek .

(111) 351130 (220) 2021 03 05 (210) 525588
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z  BORÓW BOROWIACKIE SKARBY 
kiełbasa BOROWIACKA Wędliny z  Borów Tucholskich Kiełbasa 
Borowiacka to  iście szlachecka, średniorozdrobniona wędlina . 
Parzona, wędzona i  pieczona w  naturalnej osłonce . Kiełbasa 
pełna aromatycznego czosnku . Bez dodatku fosforanów . 100 g 
PRODUKTU UZYSKANO ZE 121 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny, brązowy, szary
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .10, 26 .04 .11, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 
25 .07 .02, 05 .01 .01, 05 .01 .07, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa .

(111) 351131 (220) 2021 05 09 (210) 528600
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) PAYMENT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) beone
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do  umożliwiania 
płatności online i  kupna czasu dostępu mobilnego i  transferu 
do osób trzecich, Oprogramowanie do autoryzacji, Karty kredyto-
we i  płatnicze zakodowane magnetycznie, Sprzęt przetwarzający 
dane i komputery do umożliwiania płatności online i kupna czasu 
dostępu mobilnego i  transferu do  osób trzecich, 36 Usługi finan-
sowe, Usługi bankowe, usługi bankowości elektronicznej, Ubezpie-
czenia, Usługi finansowe, mianowicie umożliwianie transferu środ-
ków związanych z  nabywaniem produktów i  usług oferowanych 
przez osoby trzecie, wszystko poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych za po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w za-
kresie płatności zdalnych, Prowadzenie rachunków bankowych, 
Udzielanie i  zaciąganie kredytów i  pożyczek, Przeprowadzanie 
operacji i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 

w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, Pośred-
nictwo walutowe, Usługi wymiany walut, Zarządzanie funduszami 
na  zlecenie, Prowadzenie kont depozytowych, papierów warto-
ściowych, Przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych, Wydawanie i obsługa kart płatniczych, 
kart do  płatności elektronicznych, Emisja kart przedpłaconych 
do  użytku jako elektroniczne bilety podróżne, Transfery elektro-
niczne wirtualnych walut, Elektroniczne usługi bankowe, finan-
sowe i  ubezpieczeniowe, Usługi przelewu/wymiany walut, Usługi 
mobilne w bankowości, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
bankowości inwestycyjnej, Doradztwo w  sprawach finansowych, 
ubezpieczeniowych i  inwestycjach kapitałowych, Organizowanie 
i świadczenie usług finansowych w szczególności w zakresie udzie-
lania pożyczek, leasingu i  factoringu, Wykonywanie terminowych 
operacji finansowych, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi 
pośrednictwa/doradztwa/ekspertyz/analiz z zakresu finansów i za-
rządzania majątkiem, Usługi realizacji płatności opłat, Pobieranie 
i obsługa płatności za parkowanie aut lub przejazdy płatnymi od-
cinkami dróg, 38 Usługi łączności elektronicznej związane z auto-
ryzacją kart kredytowych, Usługi łączności elektronicznej związane 
z  autoryzacją/uwierzytelnianiem tożsamości uczestnika procesu 
płatniczego, 39 Usługi wynajmu związane z transportem, Wypoży-
czanie samochodów i  rowerów, Usługi kurierskie, Organizowanie 
i  wydawanie biletów lotniczych/rejsowych/kolejowych, Usługi in-
formacji/rezerwacji/zakupu biletów komunikacji miejskiej/między-
miastowej/lotniczej, Usługi pakowania towarów, Usługi pakowania 
artykułów na  zamówienie i  według specyfikacji osób trzecich, 41 
Wynajem hulajnóg, 42 Projektowanie i  opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do  przetwarzania opłat elektronicz-
nych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów 
autoryzacji/uwierzytelniania kart i uczestników procesu płatnicze-
go, Usługi w zakresie pomocy technicznej, a mianowicie rozwiązy-
wanie problemów oprogramowania komputerowego .

(111) 351132 (220) 2021 05 19 (210) 529055
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) WÓJCIK DAMIAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZDRAPER
(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorą-
ce, Urządzenia do  przenoszenia i  transportu, Pompy, kompresory 
i  dmuchawy, Generatory elektryczności, Maszyny i  urządzenia 
do  obróbki i  przetwórstwa, Maszyny i  urządzenia tnące, wiercą-
ce, ścierające, ostrzące i  do  obróbki powierzchni, Dystrybutory 
automatyczne, Maszyny i  urządzenia rolnicze, ogrodnicze i  leśne, 
Maszyny budowlane, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i  ratunkowych, 8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do ob-
róbki materiałów, budowlane, do  naprawy i  konserwacji, Narzę-
dzia ręczne budowlane, do  naprawy i  konserwacji, Młotki, młotki 
miękkie i młoty, Skrobaki, Skrobaczki do podłóg i okien, Skrobaczki 
ręczne do usuwania lodu z okien pojazdów, Przyrządy do mocowa-
nia i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia 
i obróbki powierzchni, Ręczne narzędzia i urządzenia do celów rol-
niczych, ogrodniczych i  leśniczych, do budowy maszyn, aparatów 
i  pojazdów, a  także techniki budowlanej, Noże, Nożyce-narzędzia 
obsługiwane ręcznie, Przyrządy tnące-narzędzia ręczne, Ostrza-
-narzędzia ręczne, Przyrządy do  cięcia metali-narzędzia ręczne, 
Piły-narzędzia ręczne, Brzeszczoty do  pił ręcznych (części narzę-
dzi), Brzytwy, Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych 
i  ratunkowych, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i  zabezpieczają-
ce, Piany i  masy z  tworzyw sztucznych do  izolacji, uszczelniania, 
wygłuszania, Masy silikonowe i  materiały izolacyjne wykonane 
z pianki polietylenowej, Giętkie rury, rurki, przewody, węże i wypo-
sażenie/akcesoria do nich (w tym zawory) oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i  wypełnie-
nia, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, 
Folie i  taśmy montażowe i  samoprzylepne (materiały izolacyjne), 
Włókna mineralne, Żywice w formie wytłaczanej, 35 Usługi sprze-
daży następujących towarów: metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, ogrodzenia metalowe, metalowe palety, 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalo-
we rury, metalowe rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, 
metalowe zawory, metalowe nakrętki, sworznie i zamknięcia z me-
talu, metalowe kable, druty i  łańcuchy z  metalu, drobne wyroby 
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metalowe, metalowe drzwi i  bramy, oraz okna i  osłony okienne, 
metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone będące półproduktami, urzą-
dzenia zamiatające i czyszczące oraz myjące i piorące, urządzenia 
do  przenoszenia i  transportu, pompy, kompresory i  dmuchawy, 
generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, maszyny i  urządzenia tnące oraz wiercące i  ścierające 
oraz ostrzące, maszyny i urządzenia do obróbki powierzchni, dys-
trybutory automatyczne, maszyny i  urządzenia rolnicze, ogrodni-
cze i  leśne, maszyny budowlane, maszyny i obrabiarki do sytuacji 
awaryjnych i ratunkowych, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
budowlane, ręcznie sterowane narzędzia i  przyrządy do  naprawy 
i  konserwacji, młotki, młotki miękkie i  młoty, skrobaki, skrobacz-
ki do podłóg i okien, skrobaczki ręczne do usuwania lodu z okien 
pojazdów, przyrządy do  mocowania i  łączenia, ręczne narzędzia 
do obcinania i wiercenia oraz ostrzenia i obróbki powierzchni, ręcz-
ne narzędzia i  urządzenia do  celów rolniczych oraz ogrodniczych 
i leśniczych, ręczne narzędzia i urządzenia do budowy maszyn oraz 
aparatów i pojazdów a także techniki budowlanej, wyroby nożow-
nicze, przyrządy do cięcia metali, piły i brzeszczoty pił (części narzę-
dzi), brzytwy, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych 
i ratunkowych, Usługi sprzedaży następujących towarów: artykuły 
i  materiały izolacyjne i  zabezpieczające, piany i  masy z  tworzyw 
sztucznych do  izolacji oraz uszczelniania i  wygłuszania, masy sy-
likonowe i  pianki poliuretanowe, niemetalowe giętkie rury i  rurki 
oraz przewody i węże jak też wyposażenie/akcesoria do nich (w tym 
zawory), wyposażenie do  niemetalowych rur sztywnych, plomby, 
uszczelki i  wypełnienia, membrany i  półprzetworzone syntetycz-
ne materiały filtrujące, folie i  taśmy montażowe i  samoprzylepne 
(materiały izolacyjne), włókna mineralne, żywice w  formie wytła-
czanej, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe materiały 
i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje 
i  budynki przenośne, gips, zaprawy klejowe, tynki, wypełniacze 
szczelin i masy szpachlowe, materiały do spoinowania i szpachlo-
wania, masy wyrównujące i szpachlowe, niemetalowe drzwi i bra-
my oraz okna i osłony okienne, schody niemetalowe, wyroby sto-
larskie i ciesielskie dla budownictwa, wyroby z tworzyw sztucznych 
dla budownictwa, drewno budowlane, szkło budowlane, kamień 
budowlany, niemetalowe płytki podłogowe oraz ścienne, kostka 
brukowa, cegła, bloczki z betonu komórkowe, dachówka, pokrycia 
dachów, rynny, systemy dociepleń, sufity podwieszane, Zarządza-
nie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Zarządza-
nie w  działalności handlowej, Doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi w  zakresie organizowania wystaw oraz pokazów 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i  rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produk-
tów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, 
instalacji i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków, Czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Wypożyczanie narzędzi, urzą-
dzeń i  akcesoriów budowlanych i  służących do  rozbiórki, Usługi 
w  zakresie informacji budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe 
oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, maszyn budowlanych, 
Usługi stolarskie – naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w zakre-
sie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, 
elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c .o ., solarne, a  także 
w zakresie ich naprawy i konserwacji, Usługi w zakresie sprzątania 
obiektów, Doradztwo budowlane, Nadzór budowlany i nadzór nad 
remontami budynków, Usługi generalnych wykonawców budowla-
nych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja .

(111) 351133 (220) 2020 03 09 (210) 511191
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) UNIDOZ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unidoz pro

(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 29 .01 .12, 01 .15 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 9 urządzenia do dozowania preparatów chemicznych, 11 
urządzenia do dezynfekcji .

(111) 351134 (220) 2020 03 25 (210) 511894
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) KOTWICA PAWEŁ, PIŁASIEWICZ PIOTR AUGUSTOWSKA 
MIODOSYTNIA SPÓŁKA CYWILNA, Augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA-MIÓD PITNY ESTD Mead 2017 
PRODUKT RZEMIEŚLNICZY Z  PODLASIA-HANDMADE QUALITY-3 
Augustowski trójniak MANUFAKTURA Paweł Kotwica MISTRZ 
PRODUKCJI AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA
(540) 

(591) czarny, złoty, biały, brązowy, szary, czerwony
(531) 19 .07 .09, 20 .05 .21, 25 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .07 .21, 29 .01 .15
(510), (511) 33 miód pitny .

(111) 351135 (220) 2020 03 27 (210) 512005
(151) 2022 02 09 (441) 2020 06 01
(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOCARE
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 03 .13 .99, 29 .01 .04
(510), (511) 11 lampy, lampy przemysłowe, lampy LED, klosze 
do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED .

(111) 351136 (220) 2020 06 08 (210) 514339
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK MUS 100% owoców z  witaminą C MANGO 
JABŁKO BANAN bez dodatku cukru
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, 
żółty, pomarańczowy
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .16, 05 .07 .14, 05 .07 .22, 05 .07 .13, 19 .07 .25, 19 .08 .25, 
26 .05 .17, 26 .05 .22, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Desery owocowe, pasty owocowe, kandyzowane 
przekąski owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, krojone 
owoce, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowa-
ne, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, 
pokrojone owoce, przeciery owocowe, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na  bazie suszonych owoców, przekąski z  owoców, skórki 
owocowe, 30 Gotowe desery [wyroby cukiernicze], musy, musy de-
serowe, musy (słodycze), musy(wyroby cukiernicze), słodycze bez 
cukru, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku 
owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze zawierające 
owoce, sosy owocowe, sosy zagęszczone, wyroby cukiernicze płyn-
ne, 32 Koktajle owocowe, bezalkoholowe, mieszane soki owocowe, 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższo-
nej zawartości witamin, skoncentrowane soki owocowe, soki owoco-
we [napoje], napoje owocowe, owocowe napoje typu smoothie .

(111) 351137 (220) 2017 11 17 K (210) 514603
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) Apple Inc ., Cupertino (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProMotion
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 oprogramowanie do  grafiki komputerowej, kompute-
ry, ekrany, wyświetlacze i monitory komputerowe, podręczne prze-
nośne cyfrowe urządzenia elektroniczne do  użytku jako telefony, 
komputery kieszonkowe (PDA), elektroniczne terminarze osobiste 
i  komputery przenośne, oraz do  użytku w  celu uzyskania dostępu 
do Internetu, poczty elektronicznej i danych cyfrowych, w tym w po-
staci audio i  wideo, oprogramowanie do  ekranów, wyświetlaczy 
i monitorów komputerowych .

(111) 351138 (220) 2020 08 24 (210) 517441
(151) 2022 02 25 (441) 2021 10 25
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)

(540) PURPLE YELLOW MIX
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), cygara, 
cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy 
i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papiero-
sów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, kar-
tridże do e-papierosów, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe 
do  podgrzewania, przyrządy do  podgrzewania tytoniu i  ich  części, 
substytuty tytoniu przeznaczone do wdychania, papierosy zawiera-
jące substytuty tytoniu, papierośnice, opakowania do  papierosów, 
snus z  tytoniem, tabaka z  tytoniem, snus bez tytoniu, tabaka bez 
tytoniu, beztytoniowe doustne torebki nikotynowe (nie  do  użytku 
medycznego) .

(111) 351139 (220) 2020 09 15 (210) 518336
(151) 2022 01 28 (441) 2020 12 28
(732) HILDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Vodka
(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 26 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży wódki, która spełnia wymogi 
określone w  specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego 
napoju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka dla osób trzecich, 
reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia sprze-
daży hurtowej i detalicznej wódki, która spełnia wymogi określone 
w  specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spi-
rytusowego Polska wódka/Polish Vodka w  sklepach, hurtowniach 
oraz za pomocą Internetu, pokazy i wystawy napojów alkoholowych 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi importowe-eksporto-
we w zakresie wódki, która spełnia wymogi określone w specyfikacji 
technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Pol-
ska wódka/Polish Vodka, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, gadżety reklamowe  .

(111) 351140 (220) 2020 09 18 (210) 518516
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRYPTOMIGREN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, preparaty do  celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne stosowane w  leczeniu ludzi, produkty farmaceu-
tyczne przeznaczone do  uśmierzania lub łagodzenia bólu, pro-
dukty lecznicze, suplementy diety, środki przeciwbólowe, środki 
przeciwmigrenowe, wyroby medyczne, 35 reklama produktów far-
maceutycznych, zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie 
produktów farmaceutycznych, usługi marketingowe i  promocyjne 
produktów farmaceutycznych .

(111) 351141 (220) 2020 09 22 (210) 518637
(151) 2022 01 27 (441) 2020 11 02
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGENOVUE
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania .
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(111) 351142 (220) 2020 10 08 (210) 519289
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nJU .ŚWIATŁOWÓD
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 24 .17 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 
26 .04 .18
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefo-
ny komórkowe, zestawy głośnomówiące, ładowarki do  telefonów 
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do  telefonów ko-
mórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty 
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komór-
kowych, karty SIM, czyste i  zapisane magnetyczne nośniki danych, 
myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier kompu-
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny . progra-
my komputerowe nagrane, urządzenia do  nawigacji dla pojazdów, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze-
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 
35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu, również drogą 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty 
telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy 
głośnomówiące . ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchaw-
kowe, obudowy, uchwyty i  pokrowce do  telefonów komórkowych, 
karty telefoniczne do  automatów, karty telefoniczne do  telefonów 
komórkowych, karty SIM, czyste i  zapisane magnetyczne nośniki 
danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier 
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojaz-
dów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórko-
wej, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej w In-
ternecie, usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, materiałów 
promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu reklamo-
wego, usługi w  zakresie przygotowywania opracowań statystycz-
nych, mechanograficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie reje-
stracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, 
badania marketingowe polegające w  szczególności na  określaniu 
odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi w zakre-
sie kompilacji i  wykorzystania danych matematycznych lub staty-
stycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi w zakre-
sie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania promocji 
za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 
usługi finansowe, usługi w  zakresie transakcji płatniczych, obsłu-
gi kart kredytowych i  rabatowych, usługi w  zakresie umożliwiania 
osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą transferu 
elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 37 
usługi w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomu-
nikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatycz-
ne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne 
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicz-
nej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakre-
sie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej i tele-
wizyjnej, usługi w  zakresie udzielania informacji o  telekomunikacji, 
usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
w  zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w  zakresie 
łączności radiowej, telefonicznej i  telegraficznej, usługi w  zakresie 
nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, 
usługi w zakresie połączeń z  Internetem za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu 
do  Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi 
w  zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim 
i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie udostępniania książek telefonicznych on-line, usłu-
gi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania informacji i wiadomo-

ści prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych ze-
branych w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, 
usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi 
w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w za-
kresie telefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania 
infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi 
rozrywkowe i  edukacyjne, usługi w  zakresie organizowania i  prze-
prowadzania konkursów, wystaw za  wyjątkiem wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych i konferencji oraz szkoleń związanych 
z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie pu-
blikacji periodyków i  druków za  wyjątkiem druków reklamowych, 
także w formie elektronicznej, usługi w zakresie organizowania im-
prez rozrywkowych, kulturalnych i  sportowych, usługi w  zakresie 
publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wy-
korzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych, 42 usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oso-
bom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron interneto-
wych osobom trzecim, doradztwo w sprawach sprzętu komputero-
wego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
doradztwo w  zakresie sprzętu komputerowego, programowanie 
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, aktuali-
zacja, instalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wynajem, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opra-
cowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
miejsca na serwerze, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usłu-
gi zabezpieczające Internet przed niepożądanym użyciem przez 
dzieci, usługi w  zakresie prowadzenia kawiarenek internetowych 
(wynajem komputerów) .

(111) 351143 (220) 2020 10 12 (210) 519417
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK MAMBA
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 29 .01 .15, 03 .11 .01, 03 .11 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho-
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, 
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dez-
odoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryj-
nym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, heliotropina, jonon stosowa-
ny w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli 
do  innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, 
woda kolońska, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, ma-
seczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosme-
tyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy ko-
smetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia wło-
sów, ekstrakty z  kwiatów stasowane w  przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do  paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony 
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, 
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek mig-
dałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów 
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leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, chleb 
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywno-
ści, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata 
lecznicza, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, 
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, 
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki 
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku far-
maceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe prepara-
ty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier 
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, 
środki antykoncepcyjne chemiczne, jod do celów farmaceutycznych, 
kapsułki do  celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do  od-
chudzania, oleje lecznicze, mydła dezynfekujące .

(111) 351144 (220) 2020 11 13 (210) 520955
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Myśliwiecka 3-5-7
(510), (511) 38 usługi w  zakresie przekazywania głosu i  obrazu, 
prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbie-
rania i  przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie 
programów radiowych i  telewizyjnych, usługi w  zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie 
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, usługi w  zakresie nagrywania, montażu i  tworzenia audycji 
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne 
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną .

(111) 351145 (220) 2020 12 14 (210) 522206
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) MELALEUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-FIRMA AUSTRALIJSKO-POLSKA,  
Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELATULINE
(510), (511) 3 środki wybielające, do  czyszczenia, polerowania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielę-
gnacji włosów, aloesowe preparaty kosmetyczne, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chustecz-
ki nasączone płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do  celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, płyny do  płukania ust do  celów 
niemedycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, zesta-
wy kosmetyków .

(111) 351146 (220) 2020 12 18 (210) 522475
(151) 2022 01 28 (441) 2021 01 25
(732) BETFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bet4fun
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, gry hazardowe, w  szczególności 
zakłady wzajemne, w  tym organizowane przez sieć Internet (on-li-
ne), urządzenia, maszyny i terminale do gier hazardowych, w szcze-
gólności zakładów wzajemnych, w  tym organizowanych przez sieć 
Internet (on-line), części i wyposażenie do tych produktów, udostęp-
nianie obiektów wykorzystywanych do  udostępniania gier hazar-
dowych w  szczególności zakładów wzajemnych, w  tym organizo-
wanych przez sieć Internet (on-line), wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone także on-line z komputerowej bazy danych, tele-
fonicznie lub za pomocą Internetu, usługi informacyjne i doradcze 
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych .

(111) 351147 (220) 2020 12 22 (210) 522535
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) WASILUK KAMILA LEXPERTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamaortodonta
(540) 

(591) biały, szary, jasnobrązowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów i środków medycznych, 
artykułów i  materiałów ortodontycznych, aparatów ortodontycz-
nych, smoczków ortodontycznych, 44 usługi dentystyczne, terapia 
mowy, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, usługi klinik medycz-
nych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne .

(111) 351148 (220) 2021 02 09 (210) 524428
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) BESKID MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BESKID MEDIA
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Nadajniki [telekomunikacja], 
Nadajniki sygnałów elektronicznych, Oprogramowanie i  aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do gier komputerowych 
i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do nawi-
gacji, Programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od me-
diów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn . oprogra-
mowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego 
z odległych sieci komputerowych, Światłowody, Urządzenia do prze-
twarzania danych, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne 
niż do  celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki 
cyfrowe, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki świecące, 35 Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie informacji 
w  plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa 
w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, Wyszukiwanie 
informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwa-
nie w  komputerowych bazach danych, Administrowanie zbiorami 
informatycznymi, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Re-
klama za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi rejestrowania, 
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i  ich przekazywaniu 
za pośrednictwem Internetu, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach 
trzecich komputerów i  sprzętu komputerowego i  sieciowego (bez 
uwzględnienia transportu) tak, by  umożliwić konsumentom obej-
rzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą 
być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą kata-
logów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, 
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi w zakre-
sie reklamy za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, 
Wynajem oraz sprzedaż miejsca i  czasu na  reklamy, Pośrednictwo 
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Usługi świadczone 
w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży sprzętu komputero-
wego, oprogramowania i baz danych, Usługi informacyjne w zakresie 
przetwarzania danych, 38 Usługi w zakresie łączności poprzez Inter-
net, Usługi w zakresie komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie: 
poczty elektronicznej, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 
lub multimedialnych za pośrednictwem środków komunikacji elektro-
nicznej, Usługi telekomunikacyjne online, Obsługa klientów przy wy-
korzystaniu sieci internetowej, umożliwiająca dostarczanie klientom 
informacji oraz otrzymywanie informacji od  klientów, Elektroniczny 
serwis informacji typu online polegający na tworzeniu, prowadzeniu 
baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego 
przyjmowania i przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie trans-
misji danych i teleinformatyki, Informacja o usługach związanych z ko-
munikacją elektroniczną, zbieranie, zestawianie, udostępnianie, prze-
syłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz 
danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłowych danych, takich 
jak Internet lub na żądanie, Udostępnianie informacji i danych online 
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przez Internet, Dostarczanie dokumentów online przez globalną sieć 
komputerową, Prowadzenie online chatów w  celu transmisji wiado-
mości pomiędzy użytkownikami komputerów, Prowadzenie elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń online, Prowadzenie forum online dla przesy-
łania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputera, Dostarczanie 
dostępu do sieci elektronicznej online w celu pozyskania informacji, 
Nadawanie i transmisja informacji przy pomocy środków elektronicz-
nych, Zbieranie i dostarczanie wiadomości przez pocztę elektroniczną, 
Łączność poprzez elektroniczne terminale komputerowe, Usługi łącz-
ności, w tym elektroniczna transmisja danych, obrazu i dokumentów 
pomiędzy użytkownikami komputera, oraz terminalem komputera 
a  siecią usługi łączności, w  tym elektronicznych centrów kompute-
rowych, systemów poczty elektronicznej i  centrów komputerowych 
w  celu zaaranżowania elektronicznego transferu danych, Przesyła-
nie danych przez pocztę elektroniczną, Usługi poczty elektronicznej 
i komputerowej oraz skrzynki poczty elektronicznej, Wymiana danych 
elektronicznych, Transmisja danych elektronicznych, Elektroniczne do-
starczanie obrazu i fotografii przez globalną sieć komputerową, Łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, Elektroniczna wymiana danych zde-
ponowanych w  bazie danych, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych przez Internet, Elektroniczne przesyłanie danych 
i dokumentów przez terminal komputerowy i  Internet, Dostarczanie 
wielu użytkownikom dostępu do elektronicznej sieci komunikacyjnej, 
włącznie z  Internetem, extranetem, tablicą ogłoszeń, Otrzymywanie 
i dostarczanie wiadomości, dokumentów i danych przesyłanych drogą 
elektroniczną, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie sygnałów 
głosu, Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 42 Anali-
zy systemów komputerowych, Usługi tworzenia i  utrzymania stron 
internetowych, Doradztwo w zakresie systemów informatycznych, In-
ternetu, Usługi w zakresie projektowania serwisów internetowych, Ad-
ministrowanie stronami internetowymi, Projektowanie stylu i struktur 
stron internetowych, Graficzne opracowywanie stron internetowych, 
Usługi graficzne, Modernizacja systemów informatycznych oraz tele-
komunikacyjnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kompu-
terowych baz danych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kom-
puterów w celu przetwarzania danych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Usługi kawiarni internetowych, Usługi doradztwa kom-
puterowego polegające na obsłudze klienta przy wykorzystaniu sieci 
Internet, Doradztwo w  zakresie sprzętu komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Testowanie mate-
riałów z  zakresu elektroniki, sprzętu i  oprogramowania komputero-
wego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Instalowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, budowa i utrzymywanie sieci światłowodowych oraz 
radiowych, Projektowanie i  wykonawstwo sieci kablowych, Usługi 
komputerowe w  zakresie ochrony antywirusowej, Usługi doradcze 
związane z  oprogramowaniem komputerowym i  sprzętem, Usługi 
w zakresie projektowania serwisów internetowych, Usługi doradcze, 
consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, Konsultacje 
i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania progra-
mów komputerowych, systemów komputerowych i oprzyrządowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie IT .

(111) 351149 (220) 2021 02 10 (210) 524505
(151) 2022 02 17 (441) 2021 03 22
(732) BROWAR DESPACITO KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUSZCZA
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 03 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Wódka, Wódka rzemieślnicza, 35 Sprzedaż detaliczna, sprze-
daż hurtowa, sprzedaż w systemie online, import, eksport: wyrobów 
alkoholowych, napojów alkoholowych (z  wyjątkiem piwa), wódki, 
wódki rzemieślniczej, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do wyrobów alko-
holowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Do-
radztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
działalności gospodarczej w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, 
napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo biznesowe w  odniesieniu 
do  wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki 
rzemieślniczej, Konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy w  odnie-
sieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, 
wódki rzemieślniczej, Konsultacje i  pomoc w  zakresie marketingu 
i  promocji w  odniesieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów al-
koholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Planowanie strategii mar-
ketingowych w  odniesieniu do  wyrobów alkoholowych, napojów 
alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej, Reklama i  marketing 
w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
wódki, wódki rzemieślniczej, Doradztwo i  zarządzanie biznesowe 
w  zakresie działalności marketingowej w  odniesieniu do  wyrobów 
alkoholowych, napojów alkoholowych, wódki, wódki rzemieślniczej . .

(111) 351150 (220) 2021 02 22 (210) 525037
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) RUDNICKI SEBASTIAN, Michałów-Reginów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUDNICKI PARTNERS Business Legal Advisors
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 03 .04 .01, 03 .04 .04, 03 .04 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 351151 (220) 2021 03 05 (210) 525635
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 11
(732) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VILLACRYL
(510), (511) 1 Silikony, substancje klejące, szkliwo ceramiczne, żywice 
epoksydowe w stanie surowym, żywice polimerowe nieprzetworzo-
ne, żywice sztuczne w stanie surowym, 5 Amalgamaty dentystyczne, 
dentystyczne materiały ścierne, porcelana dentystyczna, implanty 
chirurgiczne składające się z  żywych komórek, kauczuk do  celów 
dentystycznych, kleje do  protez dentystycznych, lecznicze środki 
do  czyszczenia zębów, leki do  celów stomatologicznych, materiały 
do plombowania zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów me-
dycznych, preparaty do sterylizacji urządzeń i instrumentów stoma-
tologicznych, preparaty ułatwiające ząbkowanie, stopy metali szla-
chetnych do celów dentystycznych, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, środki odkażające, waciki do celów medycznych, wosk 
dentystyczny, wosk do  modelowania do  celów stomatologicznych, 
środki pomocnicze do użytku medycznego: alkohol o przeznaczeniu 
medycznym, sztyfty łagodzące ból zębów, środki znieczulające pod-
czas zabiegów stomatologicznych i  protetycznych, antybakteryjne 
środki do mycia rąk dla personelu stomatologicznego, chirurgiczne 
materiały opatrunkowe stosowane w stomatologii, ortodoncji i pro-
tetyce: kompresy, gaza, gaziki, lakier dentystyczny, gips dentystycz-
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ny, masy odciskowe do  celów dentystycznych i  protetycznych, 10 
Aparatura dentystyczna elektryczna, fotele dentystyczne, implanty 
chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, lampy ultrafio-
letowe do  celów stomatologicznych, lusterka dentystyczna, maski 
sanitarne do celów medycznych, ochraniacze zębów do celów den-
tystycznych, protezy dentystyczne, instrumenty, przyrządy i przybo-
ry dentystyczne, odzież i rękawice do celów medycznych, sztuczne 
zęby, sztuczne szczęki, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, 
urządzenia do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne .

(111) 351152 (220) 2021 03 05 (210) 525636
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 11
(732) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STODENT
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, dentystyczne materiały 
ścierne, porcelana dentystyczna, implanty chirurgiczne składają-
ce się z  żywych komórek, kauczuk do  celów dentystycznych, kleje 
do  protez dentystycznych, lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
leki do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów, 
płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycznych, preparaty 
do sterylizacji urządzeń i instrumentów stomatologicznych, prepara-
ty ułatwiające ząbkowanie, stopy metali szlachetnych do celów den-
tystycznych, środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, środki 
odkażające, waciki do celów medycznych, wosk dentystyczny, wosk 
do  modelowania do  celów stomatologicznych, środki pomocnicze 
do użytku medycznego: alkohol o przeznaczeniu medycznym, szty-
fty łagodzące ból zębów, środki znieczulające podczas zabiegów sto-
matologicznych i protetycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk 
dla personelu stomatologicznego, chirurgiczne materiały opatrun-
kowe stosowane w  stomatologii, ortodoncji i  protetyce: kompresy, 
gaza, gaziki, lakier dentystyczny, gips dentystyczny, masy odciskowe 
do celów dentystycznych i protetycznych .

(111) 351153 (220) 2021 03 08 (210) 525731
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GALEJ CO . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOX
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 03 .07 .07, 03 .07 .19, 
03 .07 .24, 03 .07 .25, 09 .07 .01, 09 .07 .25, 09 .03 .13
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Na-
miastki kawy, Mąka, Chleb, Wyroby cukiernicze, Lody, Miód, Melasa, 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Lód do chłodzenia, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 351154 (220) 2021 03 23 (210) 526562
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Zabagnie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montuj .to
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .15, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 24 .01 .15, 
24 .01 .16, 24 .01 .20, 29 .01 .12

(510), (511) 9 Sygnalizatory akustyczne, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alkoholomierze, Anteny, Au-
tomatyczne wyłączniki czasowe z  wyłączeniem zegarmistrzostwa, 
Baterie elektryczne, Bezpieczniki, Czujniki, Czujniki ruchu, Czujniki 
zalania, Czujniki dymu, gazu, czadu, Czujniki temperatury, Czujniki 
magnetyczne, Czujki udarowe, Czujki stłuczeniowe, Dzwonki alar-
mowe elektryczne, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Gło-
śniki, Głośniki sufitowe i  naścienne, Wzmacniacze, Kable optyczne 
jako światłowody, Optyczne włókna przewodzące promienie świetl-
ne jako światłowody, Termostaty, Wideofony, Czujniki wilgotności, 
Wykrywacze dymu, Wykrywacze gazu, Włączniki czasowe, Włączni-
ki dotykowe, Zamki elektryczne, Tunery tv, Elektrozawory, Dzwonki 
bezprzewodowe, Domofony, Zestawy domofonowe, Zasilacze do-
mofonowe, Unifony, Interkomy, Kamery IP, Obiektywy, Routery, Ste-
rowniki radiowe, Przyciski antynapadowe, Systemy i urządzenia kon-
troli dostępu, Systemy i urządzenia telewizji przemysłowej, Systemy 
i  urządzenia rejestrujące, Systemy i  urządzenia sygnalizacyjne, Sys-
temy alarmowe, Systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnianiem 
się gazu, Stacje monitorowania alarmów, Systemy i urządzenia prze-
ciwpożarowe, Urządzenia i centrale sygnalizacji pożaru, Czujniki i sy-
gnalizatory pożarowe, Urządzenia i centrale kontroli dostępu, Urzą-
dzenia i  systemy do  monitoringu zamków i  zamknięć, Urządzenia 
i  systemy teleinformatyczne, Metalowe zamki szyfrowe (elektrycz-
ne), Akcesoria i elementy do urządzeń i systemów alarmowych, Ak-
cesoria i elementy do urządzeń i systemów kontroli dostępu, Akceso-
ria i elementy do urządzeń i systemów sygnalizacji pożaru, Akcesoria 
i  elementy do  urządzeń i  systemów przeciwpożarowych, Wideote-
lefony, Telewizja dozorowa, Urządzenia fotograficzne, Rejestratory 
cyfrowe, Sterowniki programowalne uniwersalne, Programatory 
nadzorujące procesy technologiczne, Czytniki kart magnetycznych, 
Czytniki zbliżeniowe, Kable elektryczne, Karty-klucze magnetyczne, 
Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowa-
nia, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych, Kamery 
termowizyjne, Akumulatory elektryczne, Urządzenia do  ładowania 
akumulatorów elektrycznych, 35 Badania marketingowe, Badania 
rynku, Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, Sys-
tematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Marketing, Rozpowszechnienie ogłoszeń 
reklamowych, Sondaże opinii, Outsourcing [doradztwo handlowe], 
Wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Usługi porównywania cen, Reklama za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rynkowe badania, Sortowanie danych w  bazach 
komputerowych, Sprzedaż systemów i urządzeń elektrycznych, Spo-
rządzanie indeksów informacji do  celów handlowych lub reklamo-
wych, Sprzedaż systemów i urządzeń elektronicznych, Sprzedaż sys-
temów i urządzeń informatycznych, Sprzedaż systemów i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Sprzedaż systemów i  urządzeń teleinforma-
tycznych, Sprzedaż systemów i urządzeń z zakresu ochrony mienia 
i osób, Sprzedaż systemów i urządzeń z zakresu automatyki, Sprze-
daż systemów i urządzeń z zakresu automatyki domowej, Sprzedaż 
systemów i  urządzeń alarmowych, Sprzedaż systemów i  urządzeń 
przeciwpożarowych, Sprzedaż systemów i  urządzeń bezpieczeń-
stwa, Sprzedaż systemów i  urządzeń kontroli dostępu, Sprzedaż 
systemów i  urządzeń telewizji przemysłowej, Sprzedaż systemów 
i urządzeń rejestrujących, Sprzedaż systemów i urządzeń z zakresu 
nagłośnienia, Sprzedaż systemów i urządzeń sygnalizacyjnych, Usłu-
ga sprzedaży za  pośrednictwem sklepu internetowego, Sprzedaż 
systemów i urządzeń audio i wideo, Sprzedaż systemów i urządzeń 
radiowych, Sprzedaż systemów i urządzeń monitoringu, Wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i  usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, 37 Montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, Instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamanio-
wych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń elektrycznych, Montaż 
i naprawa systemów i urządzeń elektronicznych, Montaż i naprawa 
systemów i  urządzeń informatycznych, Montaż i  naprawa syste-
mów i urządzeń telekomunikacyjnych, Montaż i naprawa systemów 
i urządzeń teleinformatycznych, Montaż i naprawa systemów i urzą-
dzeń ochrony mienia i osób, Montaż i naprawa systemów i urządzeń 
automatyki i  automatyki domowej, Montaż i  naprawa systemów 
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i  urządzeń audio i  wideo, Montaż i  naprawa systemów i  urządzeń 
telewizji przemysłowej, Montaż i naprawa systemów i urządzeń re-
jestrujących, Montaż i  naprawa systemów i  urządzeń sygnalizacyj-
nych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń alarmowych, Montaż 
i  naprawa systemów i  urządzeń przeciwpożarowych, Montaż i  na-
prawa systemów i urządzeń kontroli dostępu, Montaż i naprawa sys-
temów i urządzeń monitoringu, Montaż i naprawa systemów i urzą-
dzeń ochrony mienia, 41 Szkolenia z  zakresu montażu systemów 
i  urządzeń elektrycznych, Szkolenia z  zakresu montażu systemów 
i urządzeń elektronicznych, Szkolenia z zakresu montażu systemów 
i urządzeń informatycznych, Szkolenia z zakresu montażu systemów 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Szkolenia z zakresu montażu syste-
mów i urządzeń teleinformatycznych, Szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń ochrony mienia i osób, Szkolenia-montaż sys-
temów i urządzeń automatyki i automatyki domowej, Szkolenia z za-
kresu montażu systemów i urządzeń audio i wideo, Szkolenia-mon-
taż systemów i urządzeń telewizji przemysłowej, Szkolenia z zakresu 
montażu systemów i  urządzeń rejestrujących, Szkolenia z  zakresu 
montażu systemów i urządzeń sygnalizacyjnych, Szkolenia z zakresu 
montażu systemów i  urządzeń alarmowych, Szkolenia-montaż sys-
temów i urządzeń przeciwpożarowych, Szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń kontroli dostępu, Szkolenia-montaż systemów 
i urządzeń do monitoringu .

(111) 351155 (220) 2021 03 25 (210) 526732
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akademia przyszłości głowa do góry!
(540) 

(591) granatowy, turkusowy
(531) 02 .05 .01, 02 .05 .23, 01 .01 .04, 01 .01 .25, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 
26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne i  biurowe, 
materiały piśmienne i  papiernicze, broszury, chorągiewki papiero-
we, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki, rysunki, kalendarze, karty 
pocztowe, książki, zakładki do książek, papeterie, notesy, 35 Usługi 
w  zakresie reklamy, Aukcje publiczne, Zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich różnych towarów i usług w celu ich oglądania i kupowania 
poprzez katalog artykułów wykorzystując zamówienia korespon-
dencyjne lub używając środków telekomunikacji towarów takich 
jak: afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne i biurowe, materiały pi-
śmienne i papiernicze, broszury, chorągiewki papierowe, fotografie, 
reprodukcje, obrazy, grafiki, rysunki, kalendarze, karty pocztowe, 
książki, zakładki do książek, papeterie, notesy, 36 Tworzenie fundu-
szy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie 
osób wymagających pomocy, sponsorowanie finansowe w zakresie 
stypendiów, zapomóg i  innych form pomocy potrzebującym, 41 
Organizowanie imprez kulturalnych, naukowych i  rozrywkowych, 
balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i  kabareto-
wych, festiwali, konkursów, zawodów sportowych, konferencji, wy-
staw w celu pozyskania środków finansowych na cele charytatywne, 
Publikowanie książek i  innych wydawnictw innych niż reklamowe, 
Organizowanie wypoczynku osób pozostających pod opieką stowa-
rzyszenia, organizowanie i  prowadzenie zajęć edukacyjnych i  arty-
stycznych .

(111) 351156 (220) 2021 04 07 (210) 527386
(151) 2022 02 03 (441) 2021 08 30

(732) FARMEAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Krzyżanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B2C Business2Consumer
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 03 .04 .04, 05 .05 .16, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 
29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, 31 Zwierzęta żywe .

(111) 351157 (220) 2021 04 13 (210) 527575
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) FLOW FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEKOWNIA BAWEŁNIANE WEKI RZEMIEŚLNICZE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18
(510), (511) 29 Krem z  buraka, Krem z  pomidorów, Pikantne flaki 
z  wołowiną, Zalewajka, Zupa z  jesiotra i  sandacza, Zupa z  jesiotra 
i sandacza łagodna, Żurek z białą kiełbasą, chrzanem i podgrzybka-
mi, Bigos staropolski, Kapusta wegetariańska a’la bigos, Klasyczny 
sos bolognese, Klopsiki z  indyka w  sosie pomidorowym duże, Po-
lędwiczki wieprzowe w sosie podgrzybkowym, polędwica wołowa, 
Szarpana wołowina, Paprykarz, Hummus, Pasta wątróbkowa, Pasztet 
mięsny wytrawny, Rilettes wieprzowy-długo gotowana łopatka wie-
przowa, Rilettes z gęsi-długo gotowana gęsina, Staropolski pasztet 
z gęsi, Wegański pasztet z fasoli, Buraki marynowane, Grillowana pa-
pryka w oliwie, Kimchi z ananasem, Kimchi, Polskie gruszki w zalewie, 
Konfitura malinowa, Konfitura z  czerwonej cebuli, Konfitura z  czer-
wonej cebuli z  żurawiną, Konfitura z  żurawiny i  jabłek, Marmolada 
pigwowa, Dżem z pomarańczy .

(111) 351158 (220) 2021 04 15 (210) 527687
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) ISS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONITORING WIZYJNY .COM
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .01 .01, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .02
(510), (511) 42 Porady techniczne z zakresu: obsługi systemu ochrony 
technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, monitoringu po-
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jazdów, monitoringu obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, 
45 Usługi bezpieczeństwa w celu ochrony dóbr materialnych i osób, 
Doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Usługi ochrony 
osób, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, 
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Usługi w zakresie ochro-
ny, Doradztwo w  sprawach bezpieczeństwa, Wypożyczanie urzą-
dzeń, maszyn do  monitorowania i  bezpieczeństwa zakładów prze-
mysłowych i budynków handlowych i osób, Usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób, Usługi monitorowania, kontroli, nadzoro-
wania i obiektów przemysłowych i obiektów oraz budynków komer-
cyjnych, ludzi, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, Agencje 
ochrony osób i mienia, a w tym ochrona fizyczna obejmująca ochro-
nę obiektów, ochronę imprez, ochronę osobistą, konwoje, ochrona 
techniczna osób i mienia poprzez zastosowanie systemów alarmo-
wych sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu dla 
drzwi, wind, furtek, bram wjazdowych, drzwi automatycznych, Moni-
toring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring 
pojazdów-ochrona samochodów przed kradzieżą, a  w  tym usługi 
monitoringu mobilnego za pośrednictwem GPS, Monitoring obiek-
tów umożliwiający natychmiastową interwencję w  przypadku kra-
dzieży, napadu, w przypadku uaktywnienia czujnika zalania, alarmu 
z detektora gazu, Usługi detektywistyczne, Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa osób i mienia, Porady prawne z zakresu: obsługi sys-
temu ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, 
monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitoringu obiek-
tów ruchomych, Audyt w  zakresie bezpieczeństwa, Monitoring wi-
zyjny .

(111) 351159 (220) 2021 04 15 (210) 527690
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4M
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 37 Usługi czyszczenia biur, 42 Porady techniczne z zakre-
su: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony 
technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów, mo-
nitoringu obiektów ruchomych, 45 Usługi bezpieczeństwa w  celu 
ochrony dóbr materialnych i  osób, Doradztwo w  zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego, Usługi ochrony osób, Monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, Kontrola fabryk dla celów 
bezpieczeństwa, Usługi w zakresie ochrony, Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń, maszyn do monitorowa-
nia i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i budynków handlo-
wych i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi 
monitorowania, kontroli, nadzorowania i  obiektów przemysłowych 
i obiektów oraz budynków komercyjnych, ludzi, mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa, Agencje ochrony osób i mienia, a w tym 
ochrona fizyczna obejmująca ochronę obiektów, ochronę imprez, 
ochronę osobistą, konwoje, ochrona techniczna osób i  mienia po-
przez zastosowanie systemów alarmowych sygnalizacji włamania 
i napadu, systemów kontroli dostępu dla drzwi, wind, furtek, bram 
wjazdowych, drzwi automatycznych, Monitoring systemów bezpie-
czeństwa i  antywłamaniowych, Monitoring pojazdów-ochrona sa-
mochodów przed kradzieżą, a w tym usługi monitoringu mobilnego 
za pośrednictwem GPS, Monitoring obiektów umożliwiający natych-
miastową interwencję w przypadku kradzieży, napadu, w przypadku 
uaktywnienia czujnika zalania, alarmu z detektora gazu, Usługi de-
tektywistyczne, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa osób i mie-
nia, Porady prawne z zakresu: obsługi systemu ochrony technicznej, 
instalacji systemu ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, mo-

nitoringu obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, Audyt w za-
kresie bezpieczeństwa, Monitoring wizyjny .

(111) 351160 (220) 2021 05 04 (210) 528476
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) organic market
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 03 .13 .01
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko i  wyroby z  mleka, Jadalne oleje i  tłuszcze, 30 
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, 
mąka i  produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, 
lody, miód, melasa, Drożdże, proszek do  pieczenia, sól, musztarda, 
Ocet, sosy-przyprawy, Przyprawy, Lód do  chłodzenia, 31 Produkty 
rolnicze, ogrodnicze i  leśne oraz ziarna nie  ujęte w  innych klasach, 
Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny 
i kwiaty, Pasza dla zwierząt, słód, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 Napoje alkoho-
lowe z wyjątkiem piwa, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 351161 (220) 2021 05 11 (210) 528802
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) MOMMYS HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMMYS HOME
(540) 

(591) różowy, biały, niebieski
(531) 01 .15 .15, 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi infor-
macyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usłu-
gi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Udzielanie infor-
macji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związane z  pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Badania marketingowe 
w  dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i  produktów 
do pielęgnacji urody, Udostępnianie porad dotyczących konsumenc-
kich produktów kosmetycznych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi .

(111) 351162 (220) 2021 05 21 (210) 529277
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
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(732) LUXURY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURY BOUTIQUE
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .11, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 16 Czasopisma (internetowe, drukowane), 35 Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej .

(111) 351163 (220) 2021 05 21 (210) 529288
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BORYCKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wę-
dlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, Eksper-
tyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną 
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów 
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towa-
rami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, 
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz 
do  kanapek, podroby mięsne i  z  krwi, produkty gotowe na  bazie 
mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, produkty mięsopodobne, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, raki nieży-
we, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kost-
ny jadalny, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej,  .

(111) 351164 (220) 2021 05 24 (210) 529388
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) KLIMEK TYMON, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im . Ojca Pio w MOGILNIE
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .01, 02 .09 .14, 02 .01 .30

(510), (511) 44 Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielę-
gniarską lub medyczną .

(111) 351165 (220) 2021 05 26 (210) 529484
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) TAM THE-QUOC THE HO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HA LONG
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoniebieski, 
czarny, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 06 .03 .01
(510), (511) 43 Bar szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje, Usługi ba-
rowe .

(111) 351166 (220) 2021 05 27 (210) 529565
(151) 2022 02 18 (441) 2021 08 30
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat film
(540) 

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 
Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjąt-
kiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, 
Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyro-
by z papieru, Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodar-
cze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, 
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Or-
ganizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji re-
klamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, 
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na  cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w  środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
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wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlo-
we w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług związanych 
z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i  aktualności, Zbieranie i  przesyłanie 
informacji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usłu-
gi komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bez-
przewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, 
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, 
Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja progra-
mów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawa-
nie i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za  pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za  pośrednic-
twem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nada-
wanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie 
programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za  pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wia-
domości [środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi za-
pewniania dostępu do  treści, stron internetowych i  portali, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie 
i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Za-

pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi tele-
techniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Eduka-
cja, Usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Or-
ganizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wy-
staw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szko-
leń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi 
wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
w  zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja 
nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usłu-
gi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyj-
ne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycz-
nych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wi-
deo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dys-
trybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dys-
trybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351167 (220) 2021 05 27 (210) 529571
(151) 2022 02 17 (441) 2021 08 30
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat news
(540) 

(591) turkusowy, niebieski, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 
Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
Wyroby z  papieru, Wyroby z  tektury, 35 Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, 
Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
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spodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie 
działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, 
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospo-
darczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, 
Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlo-
wych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi mar-
ketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów 
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie po-
wierzchni na  cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem da-
nych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, Wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprze-
daż hurtowa, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na  prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w  zakresie 
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakre-
sie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywa-
nia w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizo-
wania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizo-
wania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z  usług medycznych i  opiekuńczych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizo-
wania i  zapewniania dostępu do  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktual-
ności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów tele-
fonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodo-
we, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomu-
nikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunika-
cji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 

programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, 
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Interne-
tu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmi-
sja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyj-
nych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radio-
wych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawa-
nie informacji za  pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, 
Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, 
Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz sate-
litarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, 
innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyj-
ne, Przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi 
poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do  forów dyskusyj-
nych w  Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatycz-
ne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie 
położenia obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Roz-
rywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność spor-
towa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawni-
cze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w  za-
kresie tekstów elektron lanych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawa-
nie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wy-
dawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych i  cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, 
satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usłu-
gi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia 
filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w  zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie 
filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, 
Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów 
radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicz-
nych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług .

(111) 351168 (220) 2021 05 27 (210) 529572
(151) 2022 02 18 (441) 2021 08 30
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) polsat café
(540) 

(591) różowy, ciemnoróżowy, biały
(531) 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .11, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 
Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, No-
tesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania z  wyjątkiem 
aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Mate-
riały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z pa-
pieru, Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje 
informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów 
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarzą-
dzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z  przetwarza-
niem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hur-
towa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi po-
średnictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży usług, Usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlo-
we w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej i  cieplnej, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym 
energii elektrycznej i  cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególności elektryczną 
i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do  usług medycznych, Pośrednictwo w  zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 

medycznych i  opiekuńczych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualno-
ści, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicz-
nych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitar-
nej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za  pośrednic-
twem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale kompu-
terowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania tele-
wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi trans-
misyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do In-
ternetu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
w zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, 
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za  po-
średnictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewi-
zji kablowej, Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem 
sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiektów 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawni-
cze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawa-
nie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych i  cyfrowych progra-
mów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja 
programów radiowych, Montaż programów radiowych i  telewizyj-
nych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia 
nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
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i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypoży-
czanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystry-
bucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, 
Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-li-
ne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług .

(111) 351169 (220) 2021 05 31 (210) 529759
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 27
(732) DELTACOM SERVICE SPÓŁKA JAWNA TOMASZ SITKIEWICZ 
EWA SITKIEWICZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZENE zmień energię na ekologiczną
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 01 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przyłącze-
nia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, 11 Urządzenia i  instalacja do oświetlania, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, za-
opatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, 37 Usługi budowlane, 
Usługi instalacyjne i  naprawcze instalacji paneli fotowoltaicznych 
oraz pomp ciepła .

(111) 351170 (220) 2021 06 02 (210) 529819
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) BANASIK BIELSKA DOROTA, Adamówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZdrowiskO
(540) 

(531) 27 .07 .01
(510), (511) 43 Pensjonat, hotel, zakwaterowanie wakacyjne i  tury-
styczne .

(111) 351171 (220) 2015 05 12 (210) 442403
(151) 2022 01 24 (441) 2015 08 31
(732) BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABSOLUTE GOLD CREAM-OILS
(510), (511) 1 środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, 
produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory do użyt-
ku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji 
kosmetyków, 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające 
do  skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do  celów medycznych, balsamy do  redukcji cel-
lulitu, kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, 
nielecznicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone pre-

paratem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczysz-
czania skóry, środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty 
kosmetyczne do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty 
do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki 
do  makijażu, środki do  usuwania makijażu, emalie do  paznokci, la-
kier do  paznokci do  celów kosmetycznych, odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do wło-
sów, preparaty do włosów, środki do barwienia włosów, środki do na-
wilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów, 
odżywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, 
preparaty do pielęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opa-
laniu [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki do opalania, 
płyny do opalania, żele do opalania, kremy do opalania skóry, pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], 5 kremy lecznicze do ochrony skóry, odchudzanie (pre-
paraty medyczne do-), peelingi [preparaty] do użytku medycznego, 
środki do higieny intymnej dla kobiet .

(111) 351172 (220) 2015 05 12 (210) 442409
(151) 2022 01 24 (441) 2015 08 17
(732) BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVELINE COSMETICS ABSOLUTE GOLD
(510), (511) 1 środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, 
produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory do użyt-
ku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji 
kosmetyków, 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnaeji skóry [peelingi], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające 
do  skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do  celów medycznych, balsamy do  redukcji cel-
lulitu, kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, 
nielecznicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone pre-
paratem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczysz-
czania skóry, środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty 
kosmetyczne do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty 
do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki 
do  makijażu, środki do  usuwania makijażu, emalie do  paznokci, la-
kier do  paznokci do  celów kosmetycznych, odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do wło-
sów, preparaty do włosów, środki do barwienia włosów, środki do na-
wilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów, 
odżywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, 
preparaty do pielęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opa-
laniu, kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki do opalania, 
płyny do opalania, żele do opalania, kremy do opalania skóry, pre-
paraty do higieny, intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], 5 kremy lecznicze do ochrony skóry, odchudzanie (pre-
paraty medyczne do-), peelingi [preparaty] do użytku medycznego, 
środki do higieny intymnej dla kobiet  .

(111) 351173 (220) 2019 11 14 (210) 506775
(151) 2022 01 24 (441) 2020 01 27
(732) GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKW
(540) 

(591) ciemnoczerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .05 .17, 26 .11 .09, 29 .01 .12
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt dzia-
łalności gospodarczej, 41 szkolenia z  zakresu świadczenia usług 
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prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, mediacje 
(usługi prawne), usługi informacji prawnej, usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi 
prawne związane z  tworzeniem i  rejestracją firm, usługi związane 
z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne (prawne), 
usługi prawne pro bono, monitorowanie znaków towarowych (usłu-
gi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów 
(usługi prawne), usługi prawne związane z  negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich .

(111) 351174 (220) 2020 06 03 (210) 514360
(151) 2021 06 08 (441) 2020 08 17
(732) BORKOWSKI MARCIN, BORKOWSKI RAFAŁ ANTIGO 
NIERUCHOMOŚCI SP . Z O .O . SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMPLEX
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 abażury, abażury do lamp, abażury do lamp stołowych, 
abażury do  źródeł światła, elektryczne systemy oświetlenia szyno-
wego, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy 
odciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, instala-
cje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe z  diodami elektrolumi-
nescencyjnymi [LED], klosze do  lamp [kominki] wykonane ze szkła, 
klosze do lamp [kominki], kołnierzowa oprawa oświetleniowa, lamp-
ki biurkowe, lampki do  czytania, lampki nocne, lampy biurkowe, 
lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, 
lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy 
do umieszczania nad umywalkami, lampy kierujące światło ku górze, 
lampy (klosze kuliste do-), lampy LED, lampy łukowe, lampy łukowe 
[wyposażenie oświetleniowe], lampy metalohalogenkowe, lampy 
oświetleniowe, lampy (obudowy do-), lampy ścienne, lampy stołowe, 
lampy stojące, lampy (szkła do-), lampy (urządzenia oświetleniowe), 
lampy wiszące, lampy z  elastycznym ramieniem, listwy świetlne, 
oprawy do  elektrycznego oświetlania wnętrz, oprawy, obudowy 
i  osłony do  oświetlenia, oprawy oświetleniowe, oprawki do  lamp, 
oprawki do  lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe do  użytku 
handlowego, oprawy oświetleniowe do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe su-
fitowe, osłony do  lamp, osprzęt do  oświetlenia, osprzęt oświetle-
niowy, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu na ścianie, 
oświetlenie elektryczne, oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, 
oświetlenie nastrojowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe, 
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetleniowe oprawy, ozdob-
ne zestawy oświetleniowe, przemysłowe oprawy oświetleniowe, 
przewody świetlne do  celów oświetleniowych, reflektory do  lamp, 
reflektory, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, stelaże 
do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszą-
ce, światła do mocowania na szynach, światła punktowe do oświe-
tlenia domowego, światła sufitowe, szklane osłony na lampy, szyny 
oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], urządzenia oświetlenio-
we, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe stero-
wane komputerowo, urządzenia oświetleniowe do gablot wystawo-
wych, zwieńczenia lamp, 35 agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, analizy rynku, dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, dystrybucja broszur reklamowych, dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-
spektów, materiałów drukowanych, próbek], dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, organi-
zacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie imprez, 
wystaw, targów i  pokazów do  celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trze-
cich, pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, procedury 
administracyjne związane ze  składaniem zleceń kupna za  pośred-
nictwem telefonu lub komputera, reklama, reklama banerowa, re-

klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji 
o  produktach konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu 
towarów na  rzecz osób trzecich, usługi importowo-eksportowe, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, usługi konsultacyjne w  zakresie nabywa-
nia towarów i usług, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie 
promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, 
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie 
zamówień online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetle-
niem, 42 projektowanie produktów, projektowanie wzorów, projek-
towanie produktu [wzornictwo], projektowanie nowych produktów, 
projektowanie produktów konsumenckich, usługi projektowania 
na  zamówienie, usługi w  zakresie projektowania, usługi w  zakresie 
projektowania produktów, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie i  opracowywanie nowych 
produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo i opracowywanie 
produktów, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, 
usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego .

(111) 351175 (220) 2020 06 19 (210) 514933
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arctic
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 24 .17 .05, 24 .13 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 
napoje owocowe i  soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporzą-
dzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do spo-
rządzania napojów owocowych, koncentraty do  sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie 
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi do sporzą-
dzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje 
owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty .

(111) 351176 (220) 2020 06 19 (210) 514934
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) water arctic
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 24 .13 .01, 24 .17 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 
napoje owocowe i  soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporzą-
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dzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do spo-
rządzania napojów owocowych, koncentraty do  sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie 
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi do sporzą-
dzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje 
owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty .

(111) 351177 (220) 2020 09 23 (210) 518558
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) PERSPEKTYWY PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON MATURZYSTÓW Perspektywy
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 nagrane komputerowe programy sterujące, programy 
komputerowe (software ładowalny), 16 albumy, czasopisma, pe-
riodyki, gazety, druki, materiały drukowane, kalendarze, fotografie, 
książki, notatki, notesy, karty pocztowe, prospekty, taśmy lub kar-
ty papierowe do  zapisu programów komputerowych, 35 badania 
opinii publicznej, badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek druków, prospektów, broszur), pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych 
baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklamy prasowe, radiowe i  telewizyjne, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
organizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 41 
edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferen-
cji, organizowanie i  obsługa kongresów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja filmów, pu-
blikacja elektroniczna on-line książek i  periodyków, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, usługi impresariów przy organizowaniu 
spektaklów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe .

(111) 351178 (220) 2020 10 19 (210) 519706
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 04
(732) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park POLKOWICE
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez-
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym .

(111) 351179 (220) 2021 02 25 (210) 525246
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20

(732) SPORT EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT EVENTS
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 18 Torby, torebki, plecaki, zestawy podróżne, zestawy 
sportowe, walizki, etui w tym na wizytówki i klucze, siodła dojazdy 
konnej, kije trekkingowe, parasole, szelki do prowadzenia dzieci, wy-
roby rymarskie, 25 Odzież w tym odzież sportowa, obuwie, nakrycia 
głowy oraz części w/w wyrobów, 41 Usługi edukacyjne w tym w za-
kresie wszelkich dyscyplin sportowych i zachowań prozdrowotnych, 
usługi w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, usługi związane z dzia-
łalnością sportową dla grup i  osób indywidualnych, prowadzenie: 
zajęć sportowych, obozów sportowych, klubów fitness, obiektów 
służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce, pokazów edu-
kacyjnych, kursów, seminariów, konferencji, doradztwo edukacyjne 
i  zawodowe, usługi w  zakresie pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, usługi związane z  oceną szkoleń i  wydawaniem certyfika-
tów, organizowanie programów wymiany studenckiej, prowadzenie 
obiektów sportowych, promowanie i  organizowanie imprez spor-
towych, festiwali tematycznych, galerii sztuki, wystaw o  tematyce 
kulturalnej, wystaw tematycznych, imprez plenerowych, festynów 
i imprez rozrywkowych, usługi producentów i sponsorów wydarzeń: 
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, pokazów, festiwali pole-
gające na koordynowaniu etapów tych wydarzeń, usługi w zakresie 
wypożyczania i dzierżawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, produkcja filmów o  tematyce 
sportowej, kulturalnej, rozrywkowej, nagrywanie ćwiczeń fizycznych 
na nośnikach elektronicznych i ich rozpowszechnianie, usługi w za-
kresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, 
nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji radiowych i tele-
wizyjnych o tematyce rozrywkowej, sportowej, związanej z zachowa-
niami prozdrowotnymi, usługi wydawnicze, usługi tłumaczeń .

(111) 351180 (220) 2021 03 16 (210) 526171
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument INVEST
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, jasnozielony
(531) 01 .15 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych i wiatra-
ków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki drzewne, pod-
pałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje 
wody pitnej, instalacje centralnego ogrzewania gorącą wodą, kotły 
grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wan-
ny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 
Instalacja i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i  naprawa 
paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
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nych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, doradztwo inżynie-
ryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych i wiatraków .

(111) 351181 (220) 2021 04 05 (210) 527032
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) BŁOCH MICHAŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drHospice
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .15
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów, Produkcja 
seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja progra-
mów radiowych, Publikowanie videoblogów, Publikowanie filmów, 
Publikowanie seriali, Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, 
Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, 
Usługi wystąpień publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Organi-
zacja i  prowadzenie szkoleń, Organizacja i  prowadzenie warsztatów, 
Organizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowadzenie wy-
kładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np . imprezy 
firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Repor-
taże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Prowadzenie blogów, 
Prowadzenie videoblogów, Prowadzenie podcastów, Prowadzenie ka-
nałów mediów społecznościowych, Usługi wydawnicze, Usługi publi-
cystyczne, Usługi wynajmu studio filmowych, Usługi wynajmu sprzętu 
foto/audio/video, Konsulting marketingowy, Usługi rozrywkowe, Usłu-
gi rozrywkowe w  postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Usługi edukacyjne w sektorze opieki 
zdrowotnej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie informa-
cji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szko-
leniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Organizowa-
nie szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, Prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdro-
wia, Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom 
zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia .

(111) 351182 (220) 2021 04 08 (210) 527222
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 04
(732) INDUSTRIE SERVICE PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISP Industrie Service Płock
(540) 

(591) niebieski, szary, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .05 .24, 26 .13 .25
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ci-
śnieniowych, Konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach 
przemysłowych .

(111) 351183 (220) 2021 05 21 (210) 529292
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DOM Z PERLITU
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i  hurtowa materiałów budowla-
nych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych 
środków komunikacji, Pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej materiałów budowlanych, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej i  innych środków komunikacji, 37 Usługi 
w zakresie budownictwa, Usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, 
Naprawy w  zakresie budownictwa, Usługi związane z  konserwacją 
i utrzymaniem obiektów w ich pierwotnym stanie, 42 Projektowanie 
budynków, Architektura, Doradztwo architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne, Opracowywanie projektów technicznych .

(111) 351184 (220) 2021 06 02 (210) 529884
(151) 2022 01 28 (441) 2021 08 02
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAMADOR
(510), (511) 5 Suplementy diety z wyłączeniem suplementów diety dla 
koni, Suplementy diety i preparaty dietetyczne z wyłączeniem suple-
mentów diety i preparatów dietetycznych dla koni, Mineralne suple-
menty diety z wyłączeniem mineralnych suplementów diety dla koni, 
Suplementy ziołowe z wyłączeniem suplementów ziołowych dla koni, 
Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych z wyłączeniem 
mineralnych preparatów spożywczych do celów medycznych dla koni, 
Preparaty spożywcze ze  specjalnym przeznaczeniem medycznym 
z wyłączeniem preparatów spożywczych ze specjalnym przeznacze-
niem medycznym dla koni, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
sprzedaż w systemie online, import, eksport: suplementów diety, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, mineralnych suplemen-
tów diety, suplementów ziołowych, mineralnych preparatów spożyw-
czych do celów medycznych, preparatów spożywczych ze specjalnym 
przeznaczeniem medycznym, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, 
Konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, Konsultacje i  pomoc w  za-
kresie marketingu i  promocji, Planowanie strategii marketingowych, 
Reklama i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej, Wszystkie ww . usługi z  wyłączeniem 
świadczenia wyżej wymienionych usług w  sferze usług związanych 
z końmi i z jeździectwem . .

(111) 351185 (220) 2021 06 08 (210) 530005
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) GMINA WOŁOMIN, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSiR WOŁOMIN
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 
26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18
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(510), (511) 25 Odzież codzienna, Odzież wiatroszczelna, Okry-
cia głowy z  daszkiem, Obuwie do  uprawiania sportów, Obuwie 
inne niż sportowe, Koszule sportowe, Komplety sportowe, Czapki 
sportowe, Odzież w stylu sportowym, Odzież treningowa, Obuwie 
do  celów rekreacji, Koszulki, Kurtki, Odzież sportowa, 28 Sprzęt 
sportowy, Ochraniacze do uprawiania sportu, Sprzęt do treningów 
sportowych, Maskotki, Gry, Gry sportowe, Gry towarzyskie, 35 Pu-
blikowanie materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni re-
klamowej i materiałów reklamowych, Organizacja targów, wystaw 
i  kongresów, Usługi menedżerskie dla sportowców, Organizacja 
targów, wystaw i  kongresów, Usługi menedżerskie dla sportow-
ców, Zarządzanie biznesowe na  rzecz zawodowych sportowców, 
Zarządzanie klubami sportowymi, Marketing imprez i  wydarzeń, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promowanie zawo-
dów i wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w  for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, 41 Edukacja sportowa, 
Usługi klubów sportowych, Doradztwo w  zakresie sprawności fi-
zycznej, Rezerwowanie miejsc na pokazy i  imprezy sportowe, Re-
zerwowanie obiektów sportowych, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Obozy sportowe, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych i  rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Elektroniczne 
usługi wydawnicze, Dostarczanie informacji na  temat aktywności 
sportowych, Świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, Udostępnianie wyda-
rzeń sportowych za pomocą strony internetowej  .

(111) 351186 (220) 2021 06 10 (210) 530087
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) SKRZYDLEWSKI WITOLD ADAM JAN, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, szary
(531) 17 .03 .02, 26 .11 .99, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki dźwiękowe, Publika-
cje w  formie elektronicznej, dostarczane on-line z  baz danych lub 
za  pomocą środków dostępnych w  Internecie (w  tym za  pomocą 
stron www), Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publi-
kacje multimedialne, 16 Książki, Publikacje drukowane, Periodyki, 
Fotografie, Afisze, Plakaty, Pamiętniki, dzienniki, 41 Usługi wydaw-
nicze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i  nieperiodycznych, innych niż teksty re-
klamowe, Wydawanie książek, ebooków, periodyków, audiobooków, 
Redagowanie, skład i korekta tekstów, Publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, Publikacje elektroniczne on-line książek, ebooków, periody-
ków, gazet, prospektów, audiobooków, katalogów .

(111) 351187 (220) 2021 06 10 (210) 530088
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) SKRZYDLEWSKI WITOLD ADAM JAN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKWIZYCJA

(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, szary
(531) 17 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki dźwiękowe, Publika-
cje w  formie elektronicznej, dostarczane on-line z  baz danych lub 
za  pomocą środków dostępnych w  Internecie (w  tym za  pomocą 
stron www), Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publi-
kacje multimedialne, 16 Książki, Publikacje drukowane, Periodyki, 
Fotografie, Afisze, Plakaty, Pamiętniki, dzienniki, 41 Usługi wydaw-
nicze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i  nieperiodycznych, innych niż teksty re-
klamowe, Wydawanie książek, ebooków, periodyków, audiobooków, 
Redagowanie, skład i korekta tekstów, Publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, Publikacje elektroniczne on-line książek, ebooków, periody-
ków, gazet, prospektów, audiobooków, katalogów .

(111) 351188 (220) 2021 06 10 (210) 530125
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGEUS PUBLISHING HOUSE
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 04 .03 .03
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne, Zeszyty, notatniki, 
druki, publikacje, publikacje drukowane, katalogi, raporty, książki, 
35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji: książek, katalogów, publi-
kacji, publikacji drukowanych, Doradztwo w  zakresie zarządzania, 
Promowanie dobrych praktyk biznesowych poprzez tworzenie i roz-
powszechnianie materiałów promocyjnych promujących innowacje 
z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony śro-
dowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR i w reklamie, 
badania rynkowe i  usługi marketingowe, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Badania rynkowe, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, udzielanie pomocy w  zakresie 
pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżo-
wymi (biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów (edukacja lub roz-
rywka), udzielanie pomocy edukacyjnej w nawiązywaniu współpra-
cy z organizacjami branżowymi (biznes, marketing, reklama), Usługi 
wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń z zakre-
su wiedzy nt . marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, 
badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie konkursów 
z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunika-
cyjnych w  PR i  reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, 
Organizowanie forum marketingu i  biznesu dotyczącego wymiany 
poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania, Usługi wy-
dawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za  pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, Muzyczne usługi wydawnicze i usłu-
gi w  zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze w  zakresie 
utworów muzycznych, Usługi wydawnicze, z  wyjątkiem prac dru-
karskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter-
necie .
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(111) 351189 (220) 2021 06 10 (210) 530126
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Dama
(540) 

(531) 27 .05 .01, 02 .03 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .14
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne, Zeszyty, notatniki, 
druki, publikacje, publikacje drukowane, katalogi, raporty, książki, 
35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji: książek, katalogów, publi-
kacji, publikacji drukowanych, Doradztwo w  zakresie zarządzania, 
Promowanie dobrych praktyk biznesowych poprzez tworzenie i roz-
powszechnianie materiałów promocyjnych promujących innowacje 
z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony śro-
dowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR i w reklamie, 
badania rynkowe i  usługi marketingowe, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Badania rynkowe, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, udzielanie pomocy w  zakresie 
pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżo-
wymi (biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów (edukacja lub roz-
rywka), udzielanie pomocy edukacyjnej w nawiązywaniu współpra-
cy z organizacjami branżowymi (biznes, marketing, reklama), Usługi 
wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń z zakre-
su wiedzy nt . marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, 
badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie konkursów 
z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunika-
cyjnych w  PR i  reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, 
Organizowanie forum marketingu i  biznesu dotyczącego wymiany 
poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania, Usługi wy-
dawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za  pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, Muzyczne usługi wydawnicze i usłu-
gi w  zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze w  zakresie 
utworów muzycznych, Usługi wydawnicze, z  wyjątkiem prac dru-
karskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter-
necie .

(111) 351190 (220) 2021 06 14 (210) 530203
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) Hankook Tire & Technology Co ., Ltd ., Seongnam  
(Gyeonggi) (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vanTRa LT2
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowero-
we, Korpusy opon, Pokrowce na  opony, Opony do  motocykli, Łaty 
do opon, Dętki do rowerów, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon 
pneumatycznych, Dętki do  opon do  kół pojazdów, Dętki do  opon 
pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Ze-
stawy narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia 
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, 
Amortyzatory do  pojazdów, Bagażniki na  narty do  samochodów, 
Kolce do opon, Opony do pojazdów, Opony pełne do kół pojazdów, 
Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojaz-
dów [taśmy gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do  pojazdów 

[typu ciągnikowego], Opony bezdętkowe do  rowerów, Opony bez-
dętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów .

(111) 351191 (220) 2021 06 17 (210) 530444
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 04
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSZEK DO PIECZENIA NIEZAWODNY NA 1 kg MĄKI
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, szary, żółty, brązowy, czarny, 
biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 08 .01 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .18, 05 .07 .14
(510), (511) 30 Preparaty do ciast, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, proszek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast .

(111) 351192 (220) 2021 06 17 (210) 530449
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMAT CIAST MIGDAŁOWY Delecta Symbol smaku
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 05 .07 .06, 
26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .18
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(510), (511) 30 Aromaty do  ciast, aromaty do  żywności, aromaty 
migdałowe, aromaty migdałowe do  żywności lub napojów, do-
datki smakowe i  przyprawy, esencje do  artykułów żywnościo-
wych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, preparaty aro-
matyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do wyrobu 
produktów piekarniczych, preparaty przyprawowe, przyprawy, 
substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne niż olejki 
eteryczne .

(111) 351193 (220) 2021 06 18 (210) 530491
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJERRS
(540) 

(591) czarny, zielony, ciemnozielony
(531) 26 .03 .23, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne[tworzywa 
sztuczne w pierwotnej postaci], opakowania z tworzyw sztucznych, 
16 Papier do pakowania, papier falisty, tektura falista, opakowania 
z papieru i tektury, 19 Wyroby dla budownictwa z tworzyw sztucz-
nych, 35 Sprzedaż internetowa hurtowa i  detaliczna: folii, pian-
ki, tektury, taśm samoprzylepnych, taśm spinających, kartonów, 
worków, kopert, akcesoriów i urządzeń do pakowania, materiałów 
do zabezpieczenia towarów, Usługi w zakresie wyceny i zamówień 
handlowych, Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, In-
ternetu, prasy, radia i  telewizji, 36 Usługi związane z  administro-
waniem nieruchomościami tj . wynajmem, wyceną majątku nieru-
chomego, Usługi związane z  kupnem i  sprzedażą nieruchomości 
na  własny rachunek, 39 Usługi związane z  pakowaniem towarów 
przed wysyłką .

(111) 351194 (220) 2021 06 22 (210) 530616
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) Hankook Tire & Technology Co ., Ltd ., Seongnam  
(Gyeonggi) (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ventus iON
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowero-
we, Korpusy opon, Pokrowce na  opony, Opony do  motocykli, Łaty 
do opon, Dętki do rowerów, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon 
pneumatycznych, Dętki do  opon do  kół pojazdów, Dętki do  opon 
pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Ze-
stawy narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia 
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, 
Amortyzatory do  pojazdów, Bagażniki na  narty do  samochodów, 
Kolce do opon, Opony do pojazdów, Opony pełne do kół pojazdów, 
Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojaz-
dów [taśmy gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do  pojazdów 
[typu ciągnikowego], Opony bezdętkowe do  rowerów, Opony bez-
dętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów .

(111) 351195 (220) 2021 06 23 (210) 530736
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A . SZYMECKA-
WESOŁOWSKA D . SZOSTEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FOOD LAW Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 24 .01 .16
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja prawna, Usługi edukacyjne zwią-
zane ze  świadczeniem usług żywieniowych i  cateringowych, Szko-
lenia (kształcenie zawodowe), Usługi edukacyjne związane z  tech-
nologią żywności, Nauczanie dotyczące zarządzania, Doradztwo 
szkoleniowe w  zakresie zarządzania, Organizowanie i  prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie spotkań i  konferencji, Organizowanie im-
prez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
imprez w  celach rozrywkowych, Usługi w  zakresie edukacji i  na-
uczania, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowanie 
seminariów dotyczących szkoleń, Prowadzenie kursów instruktażo-
wych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Usługi doradcze i  In-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem konferencji, Edukacyjne usługi doradcze, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czaso-
pism, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Tłumaczenia, 45 Usługi prawne, 
Doradztwo prawne i udzielanie informacji prawnych, Wydawanie in-
formacji prawnych, Audyty zgodności z prawem i przepisami, Bada-
nia prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, 
Organizowanie świadczenia usług prawnych, Kompilacja informacji 
prawnych, Usługi prawne związane z  biznesem, przenoszeniem, 
umowami, własnością, prawami własności intelektualnej, ochroną, 
prawem żywnościowym, własnością przemysłową oraz licencjono-
waniem własności, Usługi prawne z  zakresu zarządzania prawami 
licencyjnymi, kontrolowania i  udzielania praw licencyjnych, Porady 
prawne i  zastępstwo procesowe, Doradztwo w  sporach sądowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących sporów sądowych, Dostarcza-
nie informacji do usług prawnych związanych z własnością intelektu-
alną, Sporządzanie protokołów sądowych, Usługi informacyjne, kon-
sultacyjne i doradcze dotyczące usług prawnych, w tym takich usług 
świadczonych online lub przez internet, Monitorowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Usługi prawne związane z  prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, Usługi prawne związane z  licencjonowaniem 
praw autorskich, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], Usługi prawne w zakresie negocjowania i spo-
rządzania umów związanych z  prawami własności intelektualnej, 
Oznakowanie zabezpieczające towarów, Sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami .

(111) 351196 (220) 2021 06 24 (210) 530792
(151) 2022 02 03 (441) 2021 08 30
(732) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogotowie Przedmaturalne z Matematyki P=πr²
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, szary
(531) 18 .01 .07, 18 .01 .14, 26 .11 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 
29 .01 .04, 29 .01 .06
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(510), (511) 16 Materiały do nauczania w formie drukowanej i elektro-
nicznej, podręczniki, książki, skrypty, materiały szkoleniowe, ulotki, 
ogłoszenia, zaproszenia, afisze, billboardy, 38 Transmisja wykładów 
z dziedziny matematyki za pośrednictwem Internetu, usługi w zakre-
sie wideokonferencji, transmisja wideo na  żądanie debat, dyskusji, 
prelekcji i warsztatów naukowych, 41 Różne formy nauczania z za-
kresu matematyki, organizowanie o  tej tematyce kursów, semina-
riów, warsztatów specjalistycznych, kół zainteresowań, Świadczenie 
informacji o edukacji, Publikowanie książek i innych tekstów nauko-
wo-dydaktycznych, Produkcja multimedialna w zakresie nagrań wy-
kładów, filmów nie  do  pobrania i  innych rodzajów elektronicznych 
informacji tekstowych i obrazowych z dziedziny matematyki .

(111) 351197 (220) 2021 06 25 (210) 530830
(151) 2022 02 03 (441) 2021 08 30
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletromag
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa leśnictwa .

(111) 351198 (220) 2021 07 02 (210) 531132
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT
(540) 

(591) limonkowy
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 

choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncer-
tów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i pro-
wadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-
stowych i  audiotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
wynajmu nagrań i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Reali-
zacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i  kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncer-
tów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w posta-
ci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
ne za  pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na  koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na  koncerty muzyczne, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 351199 (220) 2021 07 02 (210) 531133
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jego warzywność
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i  goto-
wane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orze-
chy i  nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne Konserwowane, Oleje i  tłuszcze jadalne, Czosnek 
konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [kon-
serwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany 
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i  konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty 
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czo-
snek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przypra-
wa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w  polewie czekoladowej, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty 
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony 
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, 
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprze-
tworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże 
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, 
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, 
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owo-
ce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, 
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzo-
ne owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, 
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, 
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże 
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła .

(111) 351200 (220) 2021 07 02 (210) 531138
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jego owocowość
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i  go-
towane, Przetworzone owoce, warzywa i  grzyby, Przetworzone 
orzechy i  nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczy-
zna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czo-
snek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek 
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowa-
ny i  konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty 
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czo-
snek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przypra-
wa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w  polewie czekoladowej, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty 
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony 
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, 
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprze-
tworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże 
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, 
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, 
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owo-
ce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, 
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzo-
ne owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, 
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, 
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże 
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła .

(111) 351201 (220) 2021 07 02 (210) 531143
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT
(540) 

(591) ciemnofioletowy
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji 

przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncer-
tów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i pro-
wadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-
stowych i  audiotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
wynajmu nagrań i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Reali-
zacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i  kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncer-
tów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w posta-
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ci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
ne za  pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na  koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na  koncerty muzyczne, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 351202 (220) 2021 07 02 (210) 531144
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncer-
tów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 

także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i pro-
wadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-
stowych i  audiotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
wynajmu nagrań i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Reali-
zacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i  kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncer-
tów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w posta-
ci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
ne za  pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na  koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na  koncerty muzyczne, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne .

(111) 351203 (220) 2021 07 06 (210) 531154
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA 
AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERÓWNO SIEKANY
(540) 

(591) czerwony, czarny, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .11 .01, 26 .11 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty żywno-
ściowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż .

(111) 351204 (220) 2021 07 06 (210) 531229
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
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(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pocztex
(510), (511) 6 Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Po-
jemniki metalowe do  nadawania i  odbioru przesyłek pocztowych, 
skrzynki metalowe na  listy, 7 Urządzenia samoobsługowe przezna-
czone do nadawania i odbioru przesyłek pocztowych, 9 Interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Elektro-
niczne tablice wyświetlające, Ekrany wideo, Serwery i urządzenia in-
formatyczne, Serwery intranetowe, Oprogramowanie komputerowe, 
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], 
Pliki graficzne do pobierania, plandeki ochronne, Taśmy magnetycz-
ne, 12 Furgony [pojazdy], Nadwozia pojazdów, Nadwozia samocho-
dowe, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną 
lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pokrowce na pojazdy (dopasowa-
ne), Przyczepki rowerowe, Przyczepy (pojazdy), Samochody, Samo-
chody autonomiczne, Ciągniki, Ciężarówki, Wózki przeładunkowe, 
Drony dostawcze, Wózki transportowe, 16 Folia do opakowywania, 
Folia do  paletyzacji, Formularze, Nalepki, Taśma zabezpieczająca 
do przesyłek, Etykiety z kartonu, Kartonowe kontenery do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, Koperty z kartonu, Materiały 
opakowaniowe wykonane z kartonu, Pojemniki kartonowe, Pudełka 
kartonowe, Składane pudełka kartonowe, Afisze, plakaty z kartonu, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Drukowane kartonowe ta-
blice reklamowe, Drukowane zaproszenia kartonowe, Etykiety z pa-
pieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Karty 
pocztowe, Koperty [artykuły piśmienne], Notatniki [notesy], Papier 
do pisania [listowy], Plakaty z kartonu, Pudełka z papieru lub karto-
nu, Szyldy z  kartonu, Tablice ogłoszeniowe z  kartonu lub papieru, 
Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Ulotki, Wystawowe kartono-
we pudełka, 20 Pojemniki niemetalowe na  przesyłki pocztowe, 25 
Odzież, Fartuchy, Garnitury, Odzież robocza w tym: koszule, bluzki, 
marynarki, żakiety, spódnice, kamizelki, spodnie, kurtki, polary, Kurt-
ki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 35 Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Marketing ukierunkowany, Reklama, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Reklama on-line za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, 38 Usługi w zakresie obsługi klientów przy wy-
korzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elek-
tronicznej skrzynki pocztowej, Udostępniania informacji z  możli-
wością elektronicznego przyjmowania i  przekazywania informacji 
o  przesyłkach i  przekazach pocztowych i  pieniężnych, Przesyłanie 
wiadomości, Poczta elektroniczna, 39 Usługi kurierskie (korespon-
dencja i  towary, paczki), Dystrybucja korespondencji, Dystrybucja 
przesyłek pocztowych, Doręczanie paczek pocztowych, Dostarcza-
nie przesyłek listowych, Transport, Transport samochodowy, Odbiór 
przesyłek z  siedziby klienta, Przewóz i  doręczanie przesyłek, Infor-
macja o  składowaniu, Informacja o  transporcie, Składowanie towa-
rów, Usługi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, 
dostarczania i przechowywania, Dostawa towarów, Chroniony trans-
port przedmiotów wartościowych, Dostarczanie paczek, Pakowanie 
towarów, Transport .

(111) 351205 (220) 2021 07 07 (210) 531310
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jej owocowość
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i  goto-
wane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orze-
chy i  nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i  tłuszcze jadalne, Czosnek 
konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [kon-
serwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany 
i  konserwowany, 30 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, 
Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świe-
ży zielony czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany (porcjowany 
i  pakowany), Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka 
cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, 
Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Ja-
gody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki [owoce, 
świeżej, Świeże Owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świe-
że owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, Owoce Pigwicy świeże, 

Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boy-
senberry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże 
owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świe-
że owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy, 
świeże warzywa i  zioła, 31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie  ujęte w  innych klasach, Świeże owoce i  warzywa, Nasio-
na, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, 
świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany 
(porcjowany i  pakowany), Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, 
Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, 
Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały 
[owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Manda-
rynki [owoce, świeżej, Świeże Owoce tropikalne, Świeże owoce or-
ganiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, Owoce 
Pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce 
liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni 
świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce mo-
rza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i wa-
rzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła .

(111) 351206 (220) 2021 07 07 (210) 531313
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jej warzywność
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i  go-
towane, Przetworzone owoce, warzywa i  grzyby, Przetworzone 
orzechy i  nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczy-
zna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czo-
snek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek 
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowa-
ny i  konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty 
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czo-
snek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przypra-
wa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w  polewie czekoladowej, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty 
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony 
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, 
Czosnek świeży konfekcjonowany (porcjowany i pakowany), Świeże 
jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetwo-
rzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nie-
przetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owo-
ce cytrusowe świeże, Mandarynki [owoce, świeżej, Świeże Owoce 
tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże 
owoce męczennicy, Owoce Pigwicy świeże, Świeże owoce karambo-
li, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owo-
ce morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, 
Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika 
japońskiego, Świeże owoce i  warzywa, Orzechy, świeże warzywa 
i zioła .

(111) 351207 (220) 2021 07 09 (210) 531401
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALGOSANACJA
(510), (511) 1 Preparaty odkażające stosowane w  budownictwie, 
środki do  konserwacji murów z  wyjątkiem farb i  olejów, środki 
do  konserwacji cementu, chemikalia do  zapobiegania pleśni, pre-
paraty bakteryjne stosowane w  budownictwie, 2 Farby elewacyj-
ne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby bakteriobójcze, farby 
ognioodporne, farby podkładowe, powłoki, środki gruntujące, środ-
ki do  konserwacji ceramiki, preparaty do  konserwacji powierzchni 
murowanych, chemikalia do zapobiegania rdzy, przeciwwilgociowe 
preparaty stosowane w  murarstwie, materiały (farby) do  zabezpie-
czania przed wilgocią, 4 środki do konserwacji betonu, 5 preparaty 
do  oczyszczania powierzchni zanieczyszczonych skażeniem mikro-
biologicznym (pleśnie, algi, grzyby), środki grzybobójcze .
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(111) 351208 (220) 2021 07 09 (210) 531407
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avokado
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24
(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane, Frytki ziemniaczane, Wywar, 
bulion, Bulion (Preparaty do produkcji-), Drób, nieżywy, Miąższ owo-
ców, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Galarety mięsne, 
Żelatyna, Żelatyna jadalna, Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne, Owo-
ce lukrowane, Koncentraty rosołowe, Skórki owocowe, Mięso i wędli-
ny, Ekstrakty mięsne, Napoje mleczne z  przewagą mleka, Mleczne 
produkty, Mleko, Mrożone owoce, Przekąski na bazie owoców, Orze-
chy preparowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce 
konserwowane w słoikach, Owoce lukrowane, Mrożone owoce, Owo-
ce suszone, Galaretki owocowe, Sałatki owocowe, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Sałatki warzywne, Konserwowane warzywa, Warzywa 
suszone, Warzywa gotowane, Zupy jarzynowe, Przetwory do  zup 
jarzynowych, Zupy, Zupy (Składniki do sporządzania-), Soki roślinne 
do gotowania, Konserwowane pieczarki, Dziczyzna, Żywność przy-
gotowywana z  ryb, Ryby, nieżywe, Sery, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, 
30 Aromaty (Preparaty-) do żywności, Dodatki smakowe (aromaty), 
Przyprawy, Zioła konserwowane [przyprawy], Wyroby cukiernicze, 
Słodycze, Tarty (z  owocami), Herbata, Herbata mrożona, Nieleczni-
cze napoje na bazie herbaty, Kakao, Napoje na bazie kakao, Cukierki, 
Kawa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Substytuty kawy pocho-
dzenia roślinnego, Napoje na bazie kawy, Czekolada pitna, Musztar-
da, Mąka gorczycowa, Keczup, Sól kuchenna, Sól do konserwowania 
żywności, Przyprawy korzenne, Zioła do celów spożywczych, Kasze 
spożywcze, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Płatki kukury-
dziane, Skrobia kukurydziana do celów spożywczych, Ciasto w prosz-
ku, Lód naturalny lub sztuczny, Ciasto francuskie, Pasta migdałowa, 
Ciasto maślane, Pasztet w  cieście (pâté en croûte), Makaron nitki, 
Chipsy [produkty zbożowe], Bułki, Majonez, Makaron rurki, Maltoza, 
Miód, Melasa, Mąka, Muesli, Przekąski na bazie zbóż, Ocet, Przypra-
wy do sosów, Naleśniki, Papryka [przyprawy], Aromaty do ciast, inne 
niż olejki eteryczne, Pizza, Kukurydza prażona [popcorn], Esencje 
do  artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i  olejki 
eteryczne, Produkty spożywcze (skrobiowe), Skrobia do celów spo-
żywczych, Produkty mączne, Proszek do pieczenia, Lody w proszku, 
Puddingi, Ouiche, Ravioli, Ryż, Sago, Masa jajeczna, Kanapki, Słód 
do  celów spożywczych, Ciastka, Bułka tarta, Suchary, Sok pomido-
rowy, Tapioka, Makarony, Tortille, Esencje do artykułów żywnościo-
wych, nie  do  celów medycznych, Mleczko pszczele, Zagęszczacze 
do  użytku w  gotowaniu, Ciasta, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, 
Lody jadalne, Owocowe (galaretki-) [słodycze], 35 Reklama, Działania 
reklamowe i promocyjne we wszystkich rodzajach mediów, Pokazy 
towarów, Aktualizacja materiałów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie i przesyłanie materiałów reklamowych, w szczególności ulotek, 
broszur, katalogów, periodyków i  wydawnictw nieperiodycznych, 
druków i  różnych próbek, Wynajem przestrzeni reklamowej, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklamy radiowe i  telewizyjne, Re-
klama zewnętrzna, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Prezentowanie towarów, Pośrednictwo 
w obrocie produktami wymienionymi w klasach 29 i 30 .

(111) 351209 (220) 2021 07 09 (210) 531411
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADIR

(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 27 .01 .05, 29 .01 .12, 03 .02 .13, 26 .02 .07, 26 .02 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .09
(510), (511) 29 Mieszanki warzywne z ekstraktem do aromatyzowa-
nia żywności suszonej, konserwowanej, mrożonej, gotowanej, w so-
lance, Warzywa marynowane, Warzywa suszone, Sałatki warzywne, 
Warzywa w puszkach, Soki roślinne do gotowania, Ekstrakty mięsne 
do  aromatyzowania żywności, Ekstrakty mięsne, Zupy (Składniki 
do  sporządzania-), Suszone owoce, Owoce lukrowane, Owoce go-
towane, Skórki owocowe, Owoce konserwowane w  alkoholu, Gala-
retki, Dżemy, Zioła konserwowane, Bulion (Preparaty do produkcji-), 
Koncentraty rosołowe, 30 Aromaty (Preparaty-) do  żywności, Przy-
prawy, Przyprawy korzenne, Mieszanki przypraw, Ziele angielskie, 
Zioła do celów spożywczych, Esencje do artykułów żywnościowych, 
inne niż esencje eteryczne i  olejki eteryczne, Ekstrakty aromatyzu-
jące do żywności, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Sól 
do  konserwowania żywności, Mięso (Preparaty do  zmiękczania-) 
do celów gospodarstwa domowego, Zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych .

(111) 351210 (220) 2021 07 09 (210) 531416
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) HOFFMAN PAWEŁ ORWO .PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA FALA OD 2015 MORZE DOBREJ KAWY
(540) 

(531) 26 .01 .01, 01 .15 .24, 01 .01 .05, 27 .05 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa roz-
puszczalna, Kapsułki z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata, kakao, namiastki tych 
towarów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  kawą, 40 Palenie i  przetwarzanie 
kawy, 43 Usługi dostawy kawy do biur .

(111) 351211 (220) 2021 07 10 (210) 531420
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RoberTeka
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do  przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  formacie MP3, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, 
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zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne 
urządzenia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, 
programy telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w for-
mie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, 
Programy komputerowe, programy do  prowadzenia gier kom-
puterowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, Karty 
magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje 
w  formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papierni-
cze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotogra-
ficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, Urządzenia do  opra-
wiania fotografii, Fotografie oprawione i  nieoprawione, Narożniki 
do  przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do  fotografii, 
Rogi do  mocowania fotografii, Pudełka do  przechowywania foto-
grafii, Albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, Karty do  albumów 
fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sporto-
wymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy do  wklejania [albumy 
fotograficzne], Papier do  drukowania fotografii [nie  z  chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 28 Gry i  zabawki, Gry komputerowe inne niż te-
lewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, Artykuły 
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby cho-
inkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w  systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
Gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hur-
towni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warun-
kach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i  sportowych oraz audycji z  interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, inte-
raktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez 
sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputero-
wych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organiza-
cja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie 
konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komuni-
kacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja fil-
mów, seriali, Realizacja spektakli, 42 Usługi w zakresie hostingu sie-
ci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .

(111) 351212 (220) 2021 09 15 (210) 534022
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qso

(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: odzież, odzież męska, damska i  dziecięca, 
odzież niemowlęca, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płaszcze ką-
pielowe, czepki kąpielowe, spodenki kąpielowe, szorty kąpielowe, 
pantofle kąpielowe, sandały kąpielowe, stroje kąpielowe moniki-
ni, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, okrycia zakładane na  kostiumy 
kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiu-
my kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów kąpielo-
wych [części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczęściowe, stroje 
sportowe, kimona, sukienki damskie, spódnice, koszule, spodnie, 
spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, bielizna, bielizna nocna, chu-
sty pareo, chusty [odzież], maski ochronne [odzież], obuwie, obuwie 
plażowe .

(111) 351213 (220) 2021 09 15 (210) 534023
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Qso
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: odzież, odzież męska, damska i  dziecięca, 
odzież niemowlęca, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płaszcze ką-
pielowe, czepki kąpielowe, spodenki kąpielowe, szorty kąpielowe, 
pantofle kąpielowe, sandały kąpielowe, stroje kąpielowe moniki-
ni, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, okrycia zakładane na  kostiumy 
kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiu-
my kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów kąpielo-
wych [części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczęściowe, stroje 
sportowe, kimona, sukienki damskie, spódnice, koszule, spodnie, 
spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, bielizna, bielizna nocna, chu-
sty pareo, chusty [odzież], maski ochronne [odzież], obuwie, obuwie 
plażowe .

(111) 351214 (220) 2014 03 20 K (210) 473304
(151) 2019 05 06 (441) 2017 09 11
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) BUSCOMINT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne .

(111) 351215 (220) 2021 07 15 (210) 531616
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUBLIKON
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do  publikowania, Oprogramowanie do  rozwo-
ju mediów, Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i  do  sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów inter-
netowych, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogramowa-
nie systemów CMS [system zarządzania treścią], Oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicz-
nych za  pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie blogów, 42 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Udostępnianie online opro-
gramowania nie do pobrania, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do użytku w komunikacji, Zapewnianie oprogramo-
wania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu .

(111) 351216 (220) 2021 07 15 (210) 531619
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
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(732) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 .01 .14, 29 .01 .04
(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, Telekomunikacja, Telekomuni-
kacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie instalacji telekomunika-
cyjnych, Usługi dostawców internatu (ISP), Usługi dostawców usług 
internetowych (ISP), Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi infor-
macyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi sieci telekomu-
nikacyjnych, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi teleko-
munikacyjne, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie 
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostę-
pu do sieci telekomunikacyjnych .

(111) 351217 (220) 2021 11 17 (210) 536552
(151) 2022 04 01 (441) 2021 12 13
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYXAR
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 25 .07 .03, 25 .07 .04
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymuszonym prze-
pływem powietrza, Osłony ochronne na  twarz, Osłony ochronne 
na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne 
na twarz dla robotników, Osłony ochronne na twarz dla robotników 
z wymuszonym przepływem powietrza, Ochronne osłony na twarz 
dla spawaczy, Ochronne osłony na  twarz dla spawaczy z  wymu-
szonym przepływem powietrza, Osłony na  twarz, inne niż do  ce-
lów medycznych, Osłony na  twarz, inne niż do  celów medycznych 
z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, Osłony głowy, 
Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i  ogniem, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem z wymuszonym przepływem powietrza, Maski 
ochronne, Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza, 
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z  wymuszonym prze-
pływem powietrza, Maski do  oddychania, Maski do  oddychania 
z  wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne na  oczy, 
Maski do spawania, Maski do spawania z wymuszonym przepływem 
powietrza, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do  ochrony 
układu oddechowego, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania 
z wymuszonym przepływem powietrza .

(111) 351218 (220) 2008 04 09 (210) 339397
(151) 2022 02 28 (441) 2008 07 21
(732) PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKP cargo

(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 24 .15 .02, 25 .01 .25, 26 .04 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w  zakresie prowadzenia 
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, paliw, odpadów 
i złomu, książek, gazet i artykułów piśmiennych, części i akcesoriów 
do pojazdów mechanicznych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa fi-
nansowego, usługi w  zakresie gospodarowania nieruchomościami, 
37 okresowe przeglądy techniczne pojazdów, naprawa, konserwa-
cja, remonty pojazdów szynowych oraz taboru, 39 usługi w zakresie 
transportu kolejowego, usługi w  zakresie przeładunku, magazyno-
wania i przechowywania towarów, usługi w zakresie transportu lądo-
wego obejmujące w szczególności pojazdy szynowe, 41 usługi w za-
kresie prowadzenia muzeów, usługi w zakresie restauracji i ochrony 
zabytków, 42 badania i analizy techniczne pojazdów, prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 43 usługi w zakresie 
prowadzenia restauracji .

(111) 351219 (220) 2021 07 10 (210) 531423
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Azoty-kierunek sport
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdo-
by choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hur-
towni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
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38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyj-
ne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line interaktyw-
nej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i  au-
diotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych i  portali, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, 42 
Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie pro-
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne .

(111) 351220 (220) 2021 07 10 (210) 531424
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słonik nadziei
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdo-
by choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-

gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hur-
towni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyj-
ne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line interaktyw-
nej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i  au-
diotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych i  portali, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, 42 
Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie pro-
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne .

(111) 351221 (220) 2021 07 28 (210) 532040
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) GO FEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARBON C SILESIA FESTIVAL
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .18
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty również z  na-
drukami okolicznościowymi i  reklamowymi, Chusty, Szaliki, Kurtki, 
Polary, Zawieszki na szyję stosowane m .in, Do kluczy, identyfikato-
rów i  telefonów komórkowych, Akcesoria odzieżowe, Nakrycia gło-
wy, Czapki, Daszki do czapek, 35 Usługi promocji w zakresie imprez 
rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, festiwali telewi-
zyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie 
wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach cd i DVD, 41 Organizo-
wanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i wykładów, Organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwa-
li telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyj-
nych, sportowych, plenerowych, festynów, estradowych, widowisk 
multimedialnych, widowisk typu światło i  dźwięk, pokazów ogni 
sztucznych i/lub laserów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, Organizowanie loterii, konkursów, turniejów, Usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych 
klubów, Usługi klubowe, Usługi studiów nagrań i studiów filmowych, 
Produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
filmów, Usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewi-
zyjnej i filmowej, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Informacja o  imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, 
Publikowanie książek, Wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, 



Nr 21/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 51

Usługi związane z organizacją wypoczynku, Usługi wydawnicze, Pu-
blikacja elektroniczna on-line książek i periodyków nie do pobrania, 
Obsługa publikacji elektronicznych on-line .

(111) 351222 (220) 2021 10 25 (210) 535654
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) DREAM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DH
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji hotelowych, Oferowanie żywności i  napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach .

(111) 351223 (220) 2021 08 05 (210) 532421
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) 4DENT DOROTA STANIA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 dent
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 26 .13 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Chirurgia, Doradztwo związane ze  stomatologią, Im-
plantologia stomatologiczna, Konsultacje dentystyczne, Pomoc sto-
matologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia estetyczna, 
Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Usługi asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycz-
nej, Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Chirur-
gia plastyczna, Konsultacje medyczne, Obrazowanie rentgenowskie 
i  tomograficzne do  celów medycznych i  stomatologicznych, Świad-
czenie usług medycznych, Protetyka, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i  plastycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i  analizy], Usługi 
ginekologiczne, Diagnostyka USG, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi leczenia dysfunkcji na-
rządu żucia (bruksizm), Usługi endodoncji mikroskopowej .

(111) 351224 (220) 2021 08 05 (210) 532420
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) WASTE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WasteMaster JŁ
(510), (511) 9 Aplikacje do  pobrania na  smartfony, Aplikacje do  po-
brania .

(111) 351225 (220) 2021 07 29 (210) 532141
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) PRZYCHODZKI BOGDAN, Truskaw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKWIELE .PL
(540) 

(591) biały, szary, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy
(531) 26 .15 .01, 26 .02 .01, 26 .02 .05, 26 .02 .99, 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wózkami 
dziecięcymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  kosiarkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku drabinami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wózkami dziecięcymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kosiarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z rowerami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rowerami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  drabinami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  grzejnikami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  grzejnikami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kurnikami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kurnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z basenami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z basenami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami elektrycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  pojazdami elektrycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami zabawkowymi do jeż-
dżenia dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami 
zabawkowymi do jeżdżenia dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrod-
niczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrod-
niczym .

(111) 351226 (220) 2021 07 29 (210) 532119
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) MŁYNARSKI ANTONI I-MAR PRZEDSIĘBIORSTWO 
KAMIENIARSKIE, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-MAR
(540) 

(591) szary, ciemnoszary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .04, 26 .13 .25, 26 .13 .99, 29 .01 .12, 
27 .05 .01
(510), (511) 19 Wyroby kamieniarskie, 40 Obróbka marmuru, 42 
Wzornictwo przemysłowe .

(111) 351227 (220) 2021 07 10 (210) 531426
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stop! Kultura
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
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nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdo-
by choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, Kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyj-
ne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w  tym udostępnianie on-line interaktyw-
nej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i  au-
diotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych i  portali, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, 42 
Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie pro-
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne .

(111) 351228 (220) 2021 07 12 (210) 531479
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) BANDIT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanDIT_House

(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 41 Szkolenia w  dziedzinie oprogramowania, Szkolenia 
w  zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia w  zakre-
sie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia w zakre-
sie projektowania systemów oprogramowania, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi szkoleniowe 
w  dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, 
Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania kom-
puterowego, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, Projektowanie systemów 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej .

(111) 351229 (220) 2021 07 12 (210) 531490
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
 Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Porcelanico
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, kabiny łazienkowe, wanny, 
zlewozmywaki, Armatura do  kąpieli parowych, Baterie mieszające 
do  rur wodociągowych, Bidety, Deski sedesowe, Dozowniki środ-
ków odkażających w  toaletach, Instalacje do  dystrybucji wody, 
Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne do  łaźni tureckich, Krany, 
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Łazienkowe instalacje wodno-
kanalizacyjne, Muszle klozetowe, Natryski, prysznice, Pisuary, Arma-
tura sanitarna, Podgrzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, 
Spłuczki ustępowe, Światła sufitowe, Umywalki, Urządzenia do celów 
sanitarnych, Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia do ogrze-
wania, Urządzenia do  wanien z  hydromasażem, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Ustę-
py przenośne, Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny 
spa, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Zmiękczacze 
wody, Żyrandole, 19 Niemetalowe materiały budowlane, Podłogowe 
płytki niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, Pokrycia ścienne 
nie z metalu, Terakota .

(111) 351230 (220) 2021 07 13 (210) 531527
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 11
(732) JUSZCZAK ARTUR DOMARTON, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABADOG
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, 
mydła dezodorujące, szampony dla zwierząt nielecznicze, środki 
odświeżające powietrze, 5 Dezodoranty do  kuwet, ekstrakty owa-
dobójcze, insektycydy, leki do celów weterynaryjnych, mineralne su-
plementy diety dla zwierząt, mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, 
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, szampony owadobójcze 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do  mycia, pasza 
lecznicza dla zwierząt, płyny, preparaty chemiczne i  przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, środki do  mycia psów, środki odstraszające 
insekty dla psów, żywność przystosowana do celów leczniczych dla 
zwierząt, 18 Kagańce, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubio-
ry dla zwierząt, 20 Budy dla psów, poduszki dla zwierząt domowych, 
posłania dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe, 21 Klatki dla pta-
ków i zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, pojemniki 
na żywność dla zwierząt domowych, szczotki do czesania zwierząt 
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domowych, żłoby dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt domowych, 
31 Pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, przy-
nęty dla wędkarzy (żywe), słoma na ściółkę dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, żywe zwierzęta do  reprodukcji, 35 Reklama towarów, re-
klama towarów za  pośrednictwem sieci komputerowych, sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna, sprzedaż hurtowa i  detaliczna za  pośrednic-
twem Internetu towarów takich jak: dezodoranty dla zwierząt, ko-
smetyki dla zwierząt, mydła dezodorujące, szampony dla zwierząt 
nielecznicze, środki odświeżające powietrze, dezodoranty do kuwet, 
ekstrakty owadobójcze, insektycydy, leki do celów weterynaryjnych, 
mineralne suplementy diety dla zwierząt, mydła antybakteryjne 
i dezynfekcyjne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, szampo-
ny owadobójcze dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki 
do mycia, pasza lecznicza dla zwierząt, płyny, preparaty chemiczne 
i  przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki do  mycia psów, środki 
odstraszające insekty dla psów, żywość przystosowana do  celów 
leczniczych dla zwierząt, kagańce, obroże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, ubiory dla zwierząt, budy dla psów, poduszki dla zwierząt 
domowych, posłania dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe, klat-
ki dla ptaków i zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, szczotki do czesania 
zwierząt domowych, żłoby dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domo-
wych, pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, 
przynęty dla wędkarzy (żywe), słoma na ściółkę dla zwierząt, ściółka 
dla zwierząt, żywe zwierzęta do reprodukcji .

(111) 351231 (220) 2021 07 16 (210) 531624
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Punkt Porad dla Biznesu
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 15 .07 .01, 02 .09 .16, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 
26 .01 .16
(510), (511) 35 Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, zarządzania i jakości, utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, 41 Doradztwo zawodowe, edukacja, organizowanie, obsługa 
i  prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, lekcji 
edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i  prowadzenie konkursów, 
zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszech-
nianie informacji, danych i  innych treści tekstowych, graficznych, 
dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawie-
rające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, 
tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści 
audio i  związane z  nimi informacje przez sieci komputerowe i  ko-
munikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksy rekla-
mowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie arkuszy 
informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism internetowych, 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania .

(111) 351232 (220) 2021 07 16 (210) 531642
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WF
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .02
(510), (511) 5 Napoje z dodatkami dietetycznymi, Suplementy diety 
zawierające białko, Suplementy żywnościowe, Suplementy żywno-
ściowe w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamien-
niki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, 16 Drukowane materiały szkoleniowe, 
Publikacje drukowane, Drukowany materiał promocyjny, Podręczniki 
instruktażowe, Ulotki drukowane, Biuletyny informacyjne, Broszu-
ry drukowane, 25 Szorty gimnastyczne, Odzież sportowa, Spodnie 
sportowe, Odzież gimnastyczna, Koszulki z  krótkim rękawem, 
Spodnie dresowe, Spodnie do  jogi, Koszule codzienne, Skarpetki 
sportowe, 28 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Paski 
do jogi, Piłki gimnastyczne, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły 
sportowe], 30 Przekąski wytwarzane z muesli, Batoniki muesli, Wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony zbożowe i energetyczne, 
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 32 Woda pitna butelkowana, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje energetyzujące, 
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje dla sportow-
ców, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, 41 Prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, Szkolenia sportowe, Prowadzenie 
zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, 
Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośred-
nictwem strony internetowej online, Usługi trenera osobistego [tre-
ning sprawności fizycznej], Usługi w  zakresie treningu fizycznego, 
Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usłu-
gi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie informacji 
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi fit-
ness klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Szkolenie 
w  zakresie zdrowia i  wellness, Usługi doradcze w  zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], Zajęcia sportowe, Kultura fizyczna, Udostępnia-
nie obiektów i  sprzętu do  ćwiczeń i  fitnessu, Udzielanie informacji 
związanych z  ćwiczeniami fizycznymi za  pośrednictwem strony in-
ternetowej online, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 44 Fizjotera-
pia, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, 
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Udzielanie informacji związa-
nych z  odżywianiem, Badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi saun, Usłu-
gi informacji medycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczy-
mi, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi w zakresie 
akupunktury, Usługi paramedyczne, Usługi doradcze w  zakresie 
opieki zdrowotnej, Poradnictwo żywieniowe, Opieka zdrowotna do-
tycząca gimnastyki korekcyjnej, Usługi w zakresie odchudzania, Do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi doradztwa w za-
kresie kontrolowania wagi, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi 
dietetyków, Osteopatia, Usługi w zakresie badań medycznych, mia-
nowicie ocena sprawności fizycznej, Badanie sprawności fizycznej, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi spa, Zdrowotne usłu-
gi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i  ducha, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji dotyczą-
cych akupunktury, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Masaż, 
Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki .

(111) 351233 (220) 2021 08 26 (210) 531672
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) PATALAS PIOTR, Władysławowo (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BAŁTYCKA OSTOJA
(510), (511) 43 Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usłu-
gi w  zakresie zakwaterowania, Oferowanie żywności i  napojów dla 
gości, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Serwowanie żywności 
i  napojów dla gości, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i  napoje], 
Usługi barowe, Informacja hotelowa, Rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępniani informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji 
na temat zakwaterowania przez Internet, Usługi rezerwacji pokojów, 
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi hotelowe, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu na  konferencje, wystawy i  spotkania, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  bankiety i  uroczystości towa-
rzyskie na  specjalne okazje, Usługi restauracyjne, Usługi w  zakresie 
zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi recepcyjne dla tymcza-
sowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Tymczasowe za-
kwaterowanie, Wynajem domków letniskowych .

(111) 351234 (220) 2021 07 16 (210) 531688
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) BEDNARSKA ANNA ESTHE, Zagrody (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTHE Anna Bednarska
(540) 

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 19 .13 .03
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 351235 (220) 2021 07 19 (210) 531738
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORE THAN FRUITS, FLOWERS, LEAVES
(510), (511) 31 Rośliny i krzewy .

(111) 351236 (220) 2021 07 19 (210) 531740
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORE THAN
(510), (511) 31 Rośliny i krzewy .

(111) 351237 (220) 2021 07 21 (210) 531858
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) COOLING .PL ZDZIECH SPÓŁKA JAWNA, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Endorfy
(510), (511) 9 Myszki komputerowe, Słuchawki dokanałowe, Głośniki, 
Komputery i sprzęt komputerowy, Podkładki pod myszki, Wzmacnia-
cze audio, Elektroakustyczne korektory częstotliwości, Mikrofony, Słu-
chawki z mikrofonem do komunikacji, Zestawy na biurko lub zestawy 
samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie 
telefonów komórkowych bez użycia rąk, Podkładki chłodzące do kom-
puterów przenośnych, Klawiatury komputerowe, Głośniki do  telefo-

nów komórkowych, Podkładki do myszek komputerowych, Zasilacze 
sieciowe [transformatory], Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu-
alnej, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Obudowy kom-
puterowe, Mikrofony do  używania bez użycia rąk do  telefonów ko-
mórkowych, Głośniki [sprzęt audio], Słuchawki, Wentylatory chłodzące 
wewnętrzne do komputerów, Głośniki z wbudowanymi wzmacniacza-
mi, Zasilacze sieciowe, Słuchawki douszne, Zestawy głośnomówiące 
do  telefonów komórkowych, Podkładki chłodzące do  notebooków, 
Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Głośniki 
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Domowe głośniki au-
dio, Głośniki bezprzewodowe, Części i  akcesoria do  urządzeń audio, 
mikrofony do  urządzeń łączności, Słuchawki [zakładane na  głowę], 
Słuchawki do  gier z  wirtualną rzeczywistością, Radiatory, Korektory 
graficzne [urządzenia audio], Słuchawki muzyczne, Kable do kompu-
terów, Głośniki audio, Głośniki bezprzewodowe z  możliwością połą-
czenia, Wentylatory do  procesorów głównych [cpu], Wzmacniacze 
dźwięku, Urządzenia mikrokomputerowe, Mikrofony [do  urządzeń 
telekomunikacyjnych], Głośniki komputerowe, Słuchawki stereofo-
niczne, Słuchawki bezprzewodowe, Wzmacniacze, Ramy na  monito-
ry komputerowe, Uchwyty do  mocowania przystosowane do  kom-
puterów, Uchwyty do  głośników, Uchwyty do  kamer montowanych 
do  kasków, Uchwyty na  deskę rozdzielczą na  telefony komórkowe, 
Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty 
do korzystania z  telefonów komórkowych bez użycia rąk, Podstawki 
pod telewizory, Ramy montażowe do sprzętu komputerowego, Stojaki 
na sprzęt komputerowy, 20 Biurka do celów biurowych, Stoliki kom-
puterowe, Meble szkolne, Podnóżki, Fotele z regulowanym oparciem 
i podparciem dla nóg [meble], Meble do siedzenia, Biurka i stoły, Fote-
le biurowe, Zagłówki [meble], Podłokietniki, Krzesła [fotele] biurowe, 
Krzesła na  kółkach, Biurka, Stoły biurowe, Rozkładane fotele, Meble 
biurowe, Krzesła obrotowe, Fotele, Stoły, Podgłówki, wałki, Meble, 
Krzesła, fotele z  ruchomym oparciem, Meble komputerowe, Rozkła-
dane fotele [do  siedzenia i  spania], Przenośne podkładki pod plecy 
do użycia z krzesłami, Poduszki-podkładki na krzesła, Podkładki z two-
rzyw sztucznych, Stojaki do  komputerów, Stojaki ramowe, Stojaki, 
półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Wielopozycyjne 
stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble], 35 Informacja marketingo-
wa, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży, Organizacja i  prowadzenie prezentacji produktów, 
Prezentacje towarów i usług, Kampanie marketingowe, Organizowa-
nie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rekla-
ma i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 351238 (220) 2021 07 22 (210) 531863
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
KUROWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gethome .
(540) 

(591) czarny, fioletowy, niebieski
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na bill-
boardach elektronicznych, Rozpowszechnianie danych związanych 
z  reklamą, Gromadzenie informacji związanych z  reklamą, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w  Inter-
necie dla osób trzecich, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Re-
klama banerowa, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, Informacja marketingowa, Zarządzanie sprzedażą i  bazą 
klientów, Dystrybucja broszur w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
Doradztwo w  zakresie promocji sprzedaży, Marketing internetowy, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Usługi reklamowe i  mar-
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ketingowe online, Planowanie strategii marketingowych, Usługi 
marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej na  stronach internetowych, 36 
Usługi w  zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Administrowanie nieru-
chomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi wykazów nieru-
chomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące nieruchomości, 38 Usługi komunikacji internetowej, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do  portali w  Internecie, 42 
Programowanie stron internetowych, Programowanie oprogramo-
wania do platform internetowych, Programowanie oprogramowania 
do  platform handlu elektronicznego, Programowanie oprogramo-
wania do  portali internetowych, chatroomów, linii chatów i  forów 
internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z  kon-
kretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351239 (220) 2021 07 22 (210) 531898
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁKA ZOO
(540) 

(591) zielony, beżowy, czarny
(531) 03 .01 .06, 03 .01 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla 
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i  innych zwie-
rząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w pusz-
ce dla młodych zwierząt, 35 Usługi w zakresie sprzedaży karmy dla 
zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków 
do  pasz i  karmy dla zwierząt nie  do  celów medycznych, paszy dla 
zwierząt, artykułów jadalnych do  żucia dla zwierząt, napojów dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paszą dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paszą dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  akcesoria-
mi do  pielęgnacji dla zwierząt, 39 Usługi w  zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów 
spożywczych dla zwierząt, dodatków do  pasz i  karmy dla zwierząt 
nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych 
do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt .

(111) 351240 (220) 2021 07 26 (210) 531943
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) PRAIS MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWO USŁUGOWE PRAISTON, Leszno (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAISTON MEDICAL EQUIPMENT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .07
(510), (511) 10 Medyczne urządzenia diagnostyczne do  celów me-
dycznych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia do to-
mografii dynamicznej do użytku medycznego, Urządzenia medycz-
ne do  celów neurograficznych, Urządzenia medyczne do  celów 
urologicznych, Urządzenia i  instrumenty medyczne, Urządzenia 
medyczne do  kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazo-
wej, Urządzenia medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, 
Urządzenia medyczne do użytku w kardiochirurgii, Urządzenia me-
dyczne do użytku w laparoskopii, Urządzenia medyczne do użytku 
w endoskopii, Urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomo-
graficznych, Urządzenia i  instrumenty chirurgiczne do  użytku we-
terynaryjnego, Urządzenia i  przyrządy weterynaryjne, Urządzenia 
ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, Urządzenia do diali-
zowania do użytku weterynaryjnego, Urządzenia kolimacyjne wska-
zujące pozycję do  użytku weterynaryjnego, Elektryczne masażery 
kosmetyczne, Specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Sprzęt 
i  instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Urządze-
nia do użytku przez asystentów stomatologów .

(111) 351241 (220) 2021 07 24 (210) 531963
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reha INNOVATIONS Targi w Krakowie
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały, szary, czerwony
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .01 .04, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajo-
wych imprez targowych i  wystawienniczych w  celach handlowych 
i reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne, usługi reklamo-
we świadczone za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, doradz-
two w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż: 
artykułów przemysłowych, w  tym związanych z  ochroną zdrowia, 
artykułów ortopedycznych, aparatury i  instrumentów medycznych 
służących do  rehabilitacji i  poprawy kondycji, mebli, wyposażenia 
biurowego, sprzętu komputerowego i  urządzeń peryferyjnych dla 
celów medycznych i  rehabilitacyjnych, artykułów spożywczych, 
w  tym suplementów diety i  produktów dietetycznych, leków, pre-
zentowanie urządzeń do rehabilitacji medycznej, urządzeń do reha-
bilitacji fizycznej, urządzeń do wzmacniania mięśni, sprzętu do ćwi-
czeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzeń i przyrządów 
do  fizjoterapii, rehabilitacji, wyposażenia siłowni, salonów urody, 
miejsc odnowy biologicznej, pojazdów dla osób niepełnospraw-
nych, urządzeń sanitarnych, mebli, produktów i rozwiązań zaprojek-
towanych z myślą o osobach wymagających opieki, produktów oraz 
nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia 
w fizjoterapii, medycynie fizykalnej, inżynierii biomedycznej, medy-
cynie sportowej, osteopatii oraz lecznictwie uzdrowiskowym, ksią-
żek, katalogów, kalendarzy, czasopism, dystrybucja towarów przez 
Internet, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowa-
nie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów, pomoc w pro-
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wadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednic-
two handlowe, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i  wyposażenia biurowego, pozyskiwanie i  gromadzenie 
informacji w formie komputerowych baz danych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla wystawców i klientów targów, Promowanie 
zachowań prozdrowotnych, 41 Organizowanie seminariów, szkoleń, 
sympozjów, konferencji naukowych dotyczących: technik rehabi-
litacji, innowacji w  leczeniu oraz wsparcia technologii podczas do-
chodzenia do  zdrowia po  urazach i  ortopedii, diagnostyki i  terapii, 
wellness i odnowy biologicznej, fizjologii, profilaktyki oraz innowacji 
w rehabilitacji w tym produktów w zakresie robotyki, Publikowanie 
książek, katalogów, biuletynów, tekstów i materiałów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-Iine, organizowanie wystaw 
edukacyjnych, pokazów edukacyjnych, produkcja i rozpowszechnia-
nie filmów i nagrań: video i dźwiękowych oraz ich rozpowszechnia-
nie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyj-
nych, usługi w zakresie tłumaczeń .

(111) 351242 (220) 2021 07 25 (210) 531988
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOSFORLU KIDS
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, czarny, 
czerwony, fioletowy, jasnoczerwony, jasnoniebieski, granatowy, 
ciemnozielony, żółty, złoty, różowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 03 .13 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie, 
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież 
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki, 
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, mary-
narki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje 
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, 
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety .

(111) 351243 (220) 2021 07 25 (210) 531989
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) GOODIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODIN life is beautiful
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Obuwie, obuwie wizytowe, obuwie sportowe, obu-
wie plażowe, botki, obuwie domowe, kalosze, kapcie, osłonki 
na obcasy, paski do obuwia, odzież ze skóry i  z  imitacji skóry, na-

krycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, dzianiny, garnitury, 
koszule, kurtki, kombinezony, peleryny, legginsy, rajstopy, wyroby 
pończosznicze, spodnie, bluzy, podkoszulki, płaszcze, swetry, suk-
nie, sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, skarpety, rękawiczki, 
szaliki, czapki, chusty, szlafroki, odzież sportowa, kostiumy do opa-
lania i pływania, dresy .

(111) 351244 (220) 2021 07 25 (210) 531993
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) FARBY MAESTRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANDAX
(510), (511) 2 Farby do malowania nawierzchni dróg, farby do pozio-
mego znakowania jezdni, farby do tymczasowych oznakowani, far-
by drogowe, farby ognioodporne, zagęszczacze do farb, utrwalacze 
farb, spoiwa do farb, rozcieńczalniki do farb, powłoki (farby), pigmen-
ty, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny .

(111) 351245 (220) 2021 07 27 (210) 532092
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) WIŚNIEWSKA NATALIA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SzamkaiSztanga
(510), (511) 41 Usługi instruktażowe dotyczące gimnastyki, usługi 
treningu personalnego fitness, ćwiczeń fizycznych, 43 Usługi w za-
kresie przygotowania i  zaopatrzenia w  żywność dietetyczną (cate-
ring), 44 Konsultacje dietetyczne, fizykoterapia, usługi rehabilitacji 
fizycznej .

(111) 351246 (220) 2021 08 17 (210) 532106
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) WYSOCZAŃSKI GRZEGORZ, Błotnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSOCZAŃSKI TRANSPORT-LOGISTYKA
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Reklama, 39 Logistyka 
transportu, Przewóz samochodami ciężarowymi, Transport, Usługi 
pomocy drogowej .

(111) 351247 (220) 2021 07 27 (210) 532115
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) RÓG DOMINIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sipizza
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 24 .07 .99
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem i  produktami, wła-
snym transportem .

(111) 351248 (220) 2021 07 29 (210) 532125
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipep intellectual property evaluation park
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(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, zarządzania i jakości, utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyza-
cja danych w  komputerowych bazach danych, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw w celach 
reklamowych i promocyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, edukacja, 
organizowanie, obsługa i  prowadzenie konferencji, seminariów, 
warsztatów, lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i  prowa-
dzenie wystaw w  celach naukowych, badawczych, kulturalnych, 
Organizowanie, obsługa i  prowadzenie konkursów, zawodów, gier, 
Seminaria edukacyjne, udostępnianie i  rozpowszechnianie infor-
macji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych 
lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
wydawnicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści me-
dialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, 
gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i  związane 
z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
druków w  formie elektronicznej, Publikowanie druków w  formie 
elektronicznej w  internecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, 
dokumentów, czasopism, czasopism internetowych, druków, rów-
nież w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamowych, 
Informacja o  edukacji, Organizowanie i  prowadzenie forów eduka-
cyjnych z  udziałem osób, usługi rozrywki i  nauczania, 42 Badania 
naukowe i prace rozwojowe, 45 Usługi serwisów społecznościowych 
online, doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, licencjono-
wanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, 
zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 351249 (220) 2021 07 29 (210) 532140
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 11
(732) DURASAN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANNACZYKABINA .PL
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 03 .07 .24, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: urządzenia 
do  oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chło-
dzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w  wodę, 
instalacje sanitarne, baterie, brodziki, wanny, wanny łazienkowe, 
wanny z  hydromasażem, wanny z  wirowym ruchem wody, wanny 
spa, wanny z dyszami powietrznymi, osprzęt i wyposażenie do wa-
nien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, kabiny kąpielowe, 
natryski, prysznice, ścianki prysznicowe, brodziki, deszczownice, 
kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do  łaźni tureckich, wan-
no-kabiny, drzwi prysznicowe, urządzenia do  kąpieli, sauny, umy-
walki, podpory umywalek, postumenty i  półpostumenty, sedesy, 
miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, 
miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z  miski ustępo-
wej i  płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do  płuczek ustępowych, 
przyciski do  zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmy-
waki, zlewy, krany i  baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, 
prysznicowe do  wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, 
armatura sanitarna, urządzenia sanitarne, Usługi sprzedaży nastę-

pujących towarów: okapy, wyciągi, suszarki, fontanny, wodotryski 
ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, 
odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura sanitarna, armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sa-
nitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, 
ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, wentyla-
tory, klimatyzatory, nawilżacze powietrza, dodatki do  nawilżaczy, 
olejki do  nawilżaczy powietrza, grzejniki, termofory, piece, grzałki, 
bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy do  kawy, frytkownice, grille, 
urządzenia do  grillowania, kuchenki, kuchenki turystyczne, rożen, 
mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary 
elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia 
do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt 
oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lam-
piony, latarki, zlewy metalowe, zlewy kompozytowe, sprzęt do  go-
towania, podgrzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności 
i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny, Usługi sprzedaży następują-
cych towarów: przybory kuchenne elektryczne, instalacje i urządze-
nia do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do schładzania 
i zamrażania, urządzenia grzewcze, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządze-
nia do  uzdatniania powietrza, instalacje i  sprzęt do  zaopatrywania 
w wodę i do sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, urządzenia prysznicowe, oświetlenie i  reflek-
tory oświetleniowe, filtry do  użytku przemysłowego i  domowego, 
instalacje łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, 
obudowy wanien i  brodzików, osprzęt do  kabin natryskowych, pa-
nele prysznicowe, osprzęt do  wanien i  brodzików, piecyki gazowe, 
piecyki olejowe, piecyki naftowe, piece nagrzewcze, nagrzewnice, 
urządzenia do  ogrzewania, ogrzewacze i  nagrzewnice elektryczne, 
ogrzewacze i nagrzewnice gazowe, ogrzewacze i nagrzewnice ole-
jowe, podgrzewacze olejowe, urządzenia gazowe do  ogrzewania, 
grzejniki elektryczne, kominki, kominki przenośne, kominki meta-
lowe odlewane, piece grzewcze, piecyki na  drewno, piece opalane 
drewnem, piece o powolnym spalaniu opalane drewnem do użytku 
domowego, piece na  pelet, wkłady kominkowe, ruszty kominkowe 
do użytku domowego, promienniki, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: paliwa, paliwa płynne, paliwa stałe, nafta, nafta służąca 
do ogrzewania domu, paliwa z ropy naftowej, knoty, podpałki, dodat-
ki niechemiczne do paliw, niechemiczne dodatki do produktów naf-
towych, paliwa mineralne, paliwa węglowodorowe, materiały palne, 
produkty palne, koks naftowy używany jako paliwo, oleje opałowe 
zawierające dodatki, mieszanki paliw, paliwo oświetleniowe, węgiel, 
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywno-
ści i napojów, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania 
żywności, urządzenia elektryczne do rozdrabniania żywności, mikse-
ry domowe elektryczne, urządzenia elektryczne używane w kuchni 
do mielenia, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, wyciska-
cze do  owoców (elektryczne), roboty kuchenne elektryczne, elek-
tryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, roboty sprzątające na po-
trzeby gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki, wirówki, elek-
tryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, elektryczne urządze-
nia czyszczące do  użytku domowego, noże elektryczne i  ostrzarki 
do noży, urządzenia do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze na-
pędzane elektrycznie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
Usługi sprzedaży następujących towarów: środki czyszczące, chemi-
kalia czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty do prania, preparaty do usuwania 
kamienia i rdzy, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do udroż-
niania rur, dezynfektanty, preparaty do zmywarek, tabletki do zmy-
warek, sole do  zmywarek, nabłyszczacze, preparaty ułatwiające 
prasowanie, preparaty do odświeżania powietrza, kosmetyki, środ-
ki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne nieelektryczne, naczynia 
kuchenne ceramiczne, naczynia [artykuły gospodarstwa domo-
wego], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, garnki, 
garnki i  rondle kuchenne, głębokie naczynia kuchenne, czajniczki 
do herbaty, formy i foremki kuchenne, ceramika do użytku kuchen-
nego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane, pojemniki emaliowane, pojemniki do  użytku domowego, 
utensylia kuchenne, deski do  krojenia kuchenne, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, luty, mate-
riały izolacyjne, naboje, pompki, niemetalowe i metalowe materiały 
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i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, zestawy podtynkowe, rury, 
systemy drenażowe, reduktory ciśnienia, sól zmiękczająca, wycinarki, 
nożyczki, noże, narzędzia tnące, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie 
sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Administrowanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie sklepów detalicznych, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, Usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
Usługi importowo-eksportowe, Usługi pośrednictwa i  doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Dostarcza-
nie informacji handlowych, Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno 
i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą internetu, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Reklama, Reklama na stro-
nach internetowych, Promocja sprzedaży, Pokazy towarów do celów 
promocyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w  mediach 
elektronicznych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych .

(111) 351250 (220) 2021 07 28 (210) 532164
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) airdot
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyza-
cja), Systemy, Instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym re-
gulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w  tym regulacyjna: rekuperacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regula-
cyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w  tym regulacyjna: do  filtracji powietrza, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w  tym regulacyjna: do  nawilżania 
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w  tym regulacyjna: do  osuszania powietrza, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryza-
cji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instala-
cje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regula-
cyjna: do  suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wypo-
sażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11 .

(111) 351251 (220) 2021 07 29 (210) 532241
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) KWIATEK ANDRZEJ, Jadów (PL);
KWIATEK GRZEGORZ, Jadów (PL);
ZYCH AGNIESZKA, Warszawa (PL);
ŚWIĘTOŃ JUSTYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody z Jadowa
(540) 

(591) czarny, żółty, brązowy, biały, ciemnobrązowy, różowy, 
jasnożółty
(531) 08 .01 .18, 08 .01 .25, 25 .01 .15, 25 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, Batony lodowe, Mie-
szanki do lodów, Desery lodowe, Ciasta lodowe, Lody, Lodowe wy-
roby cukiernicze, Lodowe słodycze, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Napoje mrożone na bazie czekolady, na bazie kawy, 
na bazie kakao, Napoje z lodów, Napoje mrożone słodycze lodowe, 
Sorbety, Substytuty lodów, 43 Usługi w  zakresie zaopatrywania 
w żywność i napoje, Usługi lodziarni, kawiarni, restauracji i barów, Or-
ganizowanie przyjęć i bankietów, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości  .    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351252 (220) 2021 07 30 (210) 532268
(151) 2022 01 28 (441) 2021 09 13
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIBROCONTROL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne 
do  celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe 
i  lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych, 10 Wyroby 
medyczne .

(111) 351253 (220) 2021 07 30 (210) 532276
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) SOBIERAJ RYSZARD ANDRZEJ, Pełczyska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESPÓŁ WOKALNY „PEŁCZYSZCZANIE”
(540) 

(591) czerwony, biały, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 06 .01 .04, 26 .04 .04, 24 .13 .02
(510), (511) 41 Usługi w postaci występów zespołu muzycznego .

(111) 351254 (220) 2021 07 30 (210) 532279
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 25
(732) A&M INVESTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HerbaFix
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, kremowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 
26 .01 .18, 05 .03 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły medyczne, Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku me-
dycznego, Herbaty ziołowe do celów medycznych, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Słodycze do celów leczniczych, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Parafarmaceutyki, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Diete-
tyczne dodatki do  żywności dietetyczne środki spożywcze do  ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Dodatki dietetyczne w  formie napojów, Dodatki wi-
taminowe i  mineralne, Dodatki witaminowe w  płynie, Drażetki [le-
karstwa], Ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, Ekstrakty 
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roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, Farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, Farmaceu-
tyczne słodycze, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Guma 
do żucia do celów medycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Kap-
sułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki żelatynowe na produkty 
farmaceutyczne, Konopie indyjskie do  celów medycznych, Kremy 
do  ciała do  użytku farmaceutycznego, Kremy lecznicze, Kremy far-
maceutyczne, Leczniczy spray do  jamy ustnej, Lekarstwa, Leki dla 
ludzi, Leki wydawane bez recepty, Mieszaniny farmaceutyczne, 
Nalewki do  celów medycznych, Napoje witaminizowane, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, 
Olejki lecznicze, Płyny do  celów farmaceutycznych, Preparaty far-
maceutyczne dla ludzi, Preparaty farmakologiczne do  pielęgnacji 
skóry, Preparaty i  substancje lecznicze, Preparaty i  substancje far-
maceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Spraye lecznicze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety, Suplementy diety w pły-
nie, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy ziołowe, Syropy do użytku far-
maceutycznego, Tłuszcze do celów medycznych, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół lecz-
niczych, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, 
herbatniki, napoje na bazie herbaty, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), przyprawy, zioła suszone, żywność die-
tetyczna pochodzenia roślinnego nie  do  celów leczniczych, ciasto, 
ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na  bazie herbaty, przyprawy, 
roślinne (preparaty roślinne) zastępujące kawę, słodycze do  ssania, 
substytuty kawy, żywność (esencje do  żywności), inne niż esencje 
eteryczne i oleje aromatyczne .

(111) 351255 (220) 2021 08 03 (210) 532325
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,  
Wielkie Lniska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JC
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .07, 26 .04 .18
(510), (511) 3 Antyperspiranty, preparaty do  demakijażu i  depilacji, 
dezodoranty, mydła, preparaty do  golenia, środki perfumeryjne, 
preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, kosmetyki pielęgnacyjne 
i upiększające, toniki, mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kre-
my do pilingu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, maseczki ko-
smetyczne, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skó-
ry głowy, płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły 
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, 35 
Reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne 
i  za  pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, zarządzanie w  działalności handlowej, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz z wykorzystaniem 
Internetu wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji 
importowo-eksportowej .

(111) 351256 (220) 2021 09 15 (210) 532343
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balcerzak Kroi się coś wyjątkowego B GWARANCJA JAKOŚCI

(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały, jasnobrązowy, zielony, brązowy, 
ciemnobrązowy
(531) 06 .07 .25, 07 .01 .09, 05 .07 .01, 05 .03 .11, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny .

(111) 351257 (220) 2021 08 03 (210) 532345
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) MYK DAWID MYK-KONSTRUKCJE-BIURO USŁUG 
INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE WYKONAWSTWA I PROJEKTOWANIA 
W BUDOWNICTWIE, Zławieś Mała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Myk Konstrukcje
(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) 351258 (220) 2021 08 04 (210) 532385
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LTD ., Herzlia (IL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMO EKSPERT
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 24 .01 .05, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13



60 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/2022

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki upięk-
szające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Preparaty do włosów, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty fitokosmetyczne, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji urody, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapacho-
we, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty aromaterapeutyczne, 
5 Mydła i  detergenty lecznicze i  odkażające, Lecznicze szampony, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Pre-
paraty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, Farmaceutyki i  naturalne 
środki lecznicze, Preparaty higieniczne do  użytku medycznego, 
Preparaty medyczne, Preparaty terapeutyczne do  kąpieli, Biolo-
giczne preparaty do celów medycznych, Preparaty do odświeżania 
powietrza, 35 Udzielanie informacji konsumenckich o  produktach 
w zakresie kosmetyków, Badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 
Reklama i  usługi reklamowe, Gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama 
towarów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem przewod-
nika online do przeszukiwania, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie 
programów lojalnościowych do  celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usłu-
gi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi farmaceutyczne, Udzielanie informacji farma-
ceutycznych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Usługi far-
maceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi 
w  zakresie pielęgnacji skóry, Usługi medyczne w  zakresie leczenia 
skóry, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry  .

(111) 351259 (220) 2021 08 04 (210) 532407
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) MJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sekrety Oceanu
(540) 

(591) granatowy, niebieski, srebrny
(531) 02 .01 .08, 03 .09 .01, 03 .09 .15, 03 .09 .16, 26 .04 .02, 26 .04 .14, 
26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i  mięczaki (nieżywe), Produkty 
z  owoców morza, Pasty z  ryb, owoców morza i  mięczaków, Pasty 
z owoców morza, Mrożone owoce morza, Konserwowe owoce mo-
rza, Owoce morza konserwowane, Gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, Gotowane owoce morza, Galaretki z owo-
ców morza, Przetworzone owoce morza, Ryby, Ryby marynowane, 
Ryby konserwowane, Ryby wędzone, Ryby suszone, Ryby mrożone, 
Suszone owoce morza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym on-
-line i za pośrednictwem sklepu internetowego w związku z rybami 
i owocami morza oraz artykułami I spożywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej, w tym on-line i za pośrednictwem sklepu internetowego 
w związku z rybami i owocami morza oraz artykułami spożywczym .

(111) 351260 (220) 2021 08 05 (210) 532422
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27

(732) BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BX
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie pośrednictwa w  obrocie nieru-
chomościami, usługi w  zakresie najmu i  dzierżawy nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące przygotowywania transakcji sprzedaży 
obiektów budowlanych, obrót nieruchomościami, 37 Usługi napraw 
budowlanych, usługi instalacyjne, usługi budowlane, w  szczególno-
ści przebudowa lub remont, usługi budowlane związane ze  wzno-
szeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, usługi budowlane 
związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, budynków przemysłowych, 
hoteli, sklepów, centrów handlowych, restauracji, budynków lotnisk, 
krytych obiektów sportowych, garaży, włączając podziemne, maga-
zynów, budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego, 
Usługi budowlane związane z  budową dróg kołowych i  szynowych, 
w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, ścieżek dla pieszych 
i  rowerzystów, roboty nawierzchniowe na  autostradach, ulicach, 
drogach, mostach, wiaduktach lub w  tunelach, roboty związane 
z  budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych, budowa kolei 
podziemnych, przejść podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad 
drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane 
z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, magistrali i linii 
wodociągowych, systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników, sieci 
kanalizacyjnych włączając remonty, budowa oczyszczalni ścieków, 
stacji pomp, wiercenie studni i ujęć wodnych, budowa linii telekomu-
nikacyjnych i  elektroenergetycznych przesyłowych i  rozdzielczych, 
Usługi budowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynie-
rii lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych, portów morskich 
i rzecznych, zapór wodnych, wałów ochronnych, rowów odwadniają-
cych, pogłębianie dróg wodnych, budowa obiektów przemysłowych, 
sportowych, Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, 
w  tym burzenie budynków i  pozostałych obiektów budowlanych, 
roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie terenów, usługi 
w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyj-
nych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w  tym cieplnych, ga-
zowych i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych, drzwi 
automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji 
termicznej, akustycznej i  przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpo-
żarowego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych 
instalacji elektrycznych, Usługi w  zakresie wykończeniowych robót 
budowlanych, w  tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, 
posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek 
podłogowych i  ściennych ceramicznych, betonowych lub kamien-
nych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie pod-
łóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi w zakresie specjalistycznych 
robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dacho-
wych, instalowanie rynien i  rur spustowych, budowa fundamentów, 
zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwięko-
chłonnych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacji dróg, 
szlaków kolejowych, portów lotniczych i  wodnych oraz związane 
z tym prace remontowe, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, 
w tym wbijanie pali, wiercenie szybów, montaż elementów stalowych, 
wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pie-
ców przemysłowych, roboty podpowierzchniowe, budowa odkrytych 
basenów kąpielowych, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne, 
oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usłu-
gi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Usłu-
gi w zakresie architektury, w szczególności opracowywanie projektów 
architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane 
z: projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym, 
Wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu 
dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych, 
Usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finanso-
wego w zakresie budownictwa, Usługi przedstawicielskie w zakresie 
budownictwa, Doradztwo w  zakresie architektury związane z  archi-
tektonicznym kształtowaniem krajobrazu, 43 Usługi hotelarskie .

(111) 351261 (220) 2021 08 05 (210) 532489
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) PERFEKCYJNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Perfekcyjna Księgowość Spokój prowadzonej działalności 
+-x =
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 24 .17 .05, 24 .17 .06, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .04
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w  sprawach organizowa-
nia i  prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w  prowadze-
niu działalności gospodarczej, Prowadzenie rachunkowości, Analizy 
kosztów, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi podatko-
we, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradz-
two podatkowe, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Doradztwo w  zakresie zwrotu po-
datku [rachunkowość], Usługi konsultingowe w zakresie księgowości 
podatkowej, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podat-
kowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz 
przedsiębiorstw: doradztwo księgowe w  zakresie sporządzania ze-
znań podatkowych, Usługi w zakresie procesów związanych z dekla-
racjami podatkowymi, Porady związane z  przygotowywaniem ze-
znań podatkowych, Doradztwo w zakresie księgowości, Księgowość, 
Doradztwo podatkowe, Obsługa kadrowa, Dobór i  rekrutacja per-
sonelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie planowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradz-
two w  zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie i do-
radztwo w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w  za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pro-
fesjonalne doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zbyć, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące ra-
chunkowości, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące zakładania restauracji, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w  zakresie 
organizacji i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwa-
rzania produktów, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorgani-
zacji finansowej, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
związane z  niewypłacalnością, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, Doradz-
two w  zakresie działalności gospodarczej związane z  przetwarza-
niem danych, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w  celu określenia struktury 
płacy i  stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących 
się sprzedażą samochodów, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk 
poprzez ocenianie stanowisk, Wybór kadr kierowniczych, Usługi do-
tyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania kadrami, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, 
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Usługi wyszu-
kiwania i  wybierania kadry kierowniczej, Spełnianie funkcji działu 

kadr dla osób trzecich, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchi-
singu, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowni-
czej, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr 
do obsługi domów pokazowych, Konsultacje w zakresie zarządzania 
firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Obsłu-
ga kadrowa przedsiębiorstw, Obsługa kadrowa i  zasobów ludzkich 
w przedsiębiorstwie, Usługi z zakresu doradztwa gospodarczego .

(111) 351262 (220) 2021 08 05 (210) 532490
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKA AGRO ZIMA
(540) 

(591) zielony, żółty, biały, fioletowy, ciemnozielony, 
pomarańczowy
(531) 05 .05 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Mini albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, Narożniki do  przyklejania fotografii, Samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdo-
by choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
Gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hur-
towni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
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lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyj-
ne, Dostarczanie informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego, w tym udostępnianie on-line interaktyw-
nej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i  au-
diotekstowych, Dostęp do  treści, stron internetowych i  portali, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i  studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, 42 
Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie pro-
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne .

(111) 351263 (220) 2021 08 09 (210) 532546
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEART of EUROPE International TV Festival
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, Gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi in-
teraktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Dru-
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieopra-
wione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowy-
wania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do al-
bumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albu-
my fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 

zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i wystaw w celach handlowych i  reklamowych, Usługi 
marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów w  ro-
dzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier tele-
wizyjnych i  komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów: kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w  dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje: Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usłu-
gi wynajmu nagrań i  studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 
spektakli, realizowanie rozrywki w  postaci seriali telewizyjnych, se-
riale nadawane za  pośrednictwem telewizji, Organizowanie festi-
wali, Usługi festiwali muzycznych, Prowadzenie festiwali filmowych, 
Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Rozrywka w postaci festi-
walu etnicznego, Organizowanie festiwali w  celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach 
szkoleniowych, Organizowanie festiwali do  celów edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie fe-
stiwali w  celach kulturalnych, Organizowanie festiwali związanych 
z muzyką jazzową, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .

(111) 351264 (220) 2021 08 09 (210) 532548
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEART of EUROPE International TV Festival
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, Gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi in-
teraktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Dru-
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieopra-
wione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowy-
wania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do al-
bumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albu-
my fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i wystaw w celach handlowych i  reklamowych, Usługi 
marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów w  ro-
dzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier tele-
wizyjnych i  komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów: kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w  dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Usługi w  zakresie interaktywnych programów i  gier odtwarzanych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usłu-
gi wynajmu nagrań i  studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 
spektakli, realizowanie rozrywki w  postaci seriali telewizyjnych, se-
riale nadawane za  pośrednictwem telewizji, Organizowanie festi-
wali, Usługi festiwali muzycznych, Prowadzenie festiwali filmowych, 
Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Rozrywka w postaci festi-
walu etnicznego, Organizowanie festiwali w  celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach 

szkoleniowych, Organizowanie festiwali do  celów edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie fe-
stiwali w  celach kulturalnych, Organizowanie festiwali związanych 
z muzyką jazzową, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne .

(111) 351265 (220) 2021 08 09 (210) 532567
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 20
(732) MICHALSKI PRZEMYSŁAW PPHU,  
Dąbrówka Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUMINOVIT
(510), (511) 5 Preparat antywirusowy .

(111) 351266 (220) 2021 08 10 (210) 532569
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 20
(732) FM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FM SOLUTIONS FACILITY MANAGEMENT
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 07 .01 .12, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieru-
chomości, Ocena i  wycena nieruchomości, Planowanie finansów 
w zakresie nieruchomości, Usługi W zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie budynków 
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie budynkami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, 
Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie nieruchomościami, 37 Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Budowa ścianek działowych, Czyszczenie dywanów i chodni-
ków, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie budynków, Czyszcze-
nie elementów wystroju wnętrz wykonanych z  tkanin, Czyszczenie 
elewacji budynków, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czysz-
czenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki[, Czysz-
czenie okien, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie po-
mieszczeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, 
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów, 
Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przemysłowe budyn-
ków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszcze-
nie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrz-
nych powierzchni ścian, Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja 
budynków zapobiegająca plagom bakterii, Dezynfekcja pomiesz-
czeń, Dezynsekcja, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, 
Instalacja alarmów, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszą-
cego, Instalacja, konserwacja i  naprawa alarmów antywłamanio-
wych, Instalacja kabli do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja okablowa-
nia w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja oka-
blowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, Instala-
cja osprzętu i  wyposażenia w  budynkach, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowej ochrony prze-
ciwpożarowej, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instala-
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cja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sieci komputerowych, Insta-
lacja sprzętu do  kontroli dostępu jako usługi [ACaaS], Instalacja 
przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja sprzętu i  kabli 
do dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu komputerowego dla do-
stępu do Internetu, Instalacja sprzętu komputerowego do systemów 
komputerowych, Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja sys-
temów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja systemów fizycznej 
kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja systemów oświetle-
niowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych za-
silanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów zabezpiecza-
jących, Instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Instala-
cja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń 
elektrycznych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urzą-
dzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie alar-
mów przeciwwłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożaro-
wych, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i  naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie, konserwacja i napra-
wa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalo-
wanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania da-
nych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie 
systemów kontroli dostępu, Instalowanie systemów wykrywania po-
żarów, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalo-
wanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych w  budynkach, Instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wyposażenia bu-
dynków, Konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, 
Konserwacja budynków, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Zwal-
czanie szkodników w budynkach, Zwalczanie szkodników w budyn-
kach mieszkalnych, Zwalczanie szkodników, Zwalczanie szkodników 
i  dezynfekcja, Zwalczanie szkodników w  budynkach, Zwalczanie 
szkodników w  budynkach mieszkalnych, Zwalczanie szkodników, 
Zwalczanie szkodników w związku z ptakami, Zarządzanie projekta-
mi budowlanymi na terenie budowy, Usługi zwalczania szkodników, 
inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi wykonaw-
ców w  zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców 
w  zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców instalacji elek-
trycznych, Usługi wykonawców w  zakresie płyt gipsowych, Usługi 
w  zakresie malowania i  dekorowania budynków, Usługi w  zakresie 
instalowania alarmów, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, 
Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyza-
cyjnych, Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi sprząta-
nia, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacyjne dla 
zakładów przemysłowych, Usługi malarskie, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, Usługi 
elektryków, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automaty-
ki budynkowej, Usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń 
do  ogrzewania i  chłodzenia, Usługi doradcze związane z  instalacją 
urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z  instalacją 
sprzętu przeciwpożarowego, 42 Audyt energetyczny, Badania doty-
czące bezpieczeństwa elektrycznego, Badania dotyczące budynków, 
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, 
Access Control as a Service], Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], 
Kontrola jakości ukończonych budynków, Kontrola kosztów budowy, 
Miernictwo [pomiary], Nadzór i inspekcja techniczna, Oględziny nieru-
chomości, Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie 
projektów technicznych, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w bu-
dynkach, Projektowanie budowlane, Projektowanie ogrzewania, Pro-
jektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie rozmieszczenia 
biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie 
urbanistyczne, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie 
techniczne, Prowadzenie badań [technicznych], Przeglądy technicz-
ne, Przygotowywanie raportów technicznych, Sporządzanie projek-
tów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie ra-

portów technicznych, Świadczenie usług w  zakresie projektowania 
wnętrz budynków, Usługi architektoniczne i  planowania urbani-
stycznego, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi dorad-
cze w  zakresie projektowania wnętrz, Usługi inspekcji budynków 
[oględziny], Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie projektowania, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi pomiarów technicznych, Usługi pomiaru 
przepływu powietrza, Usługi projektowania technicznego związane 
z  instalacjami do  ogrzewania, Usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, Usługi projek-
towania wnętrz budynków, Usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, Usługi w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, 
Usługi w zakresie badań technicznych, Usługi w zakresie projektowa-
nia układu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania technicznego, Usługi w zakresie projekto-
wania wnętrz oraz usługi informacyjne i  doradcze w  tym zakresie, 
Usługi w  zakresie przeglądów technicznych, Wykonywanie pomia-
rów, Zarządzanie projektami architektonicznymi, 44 Pielęgnacja 
trawników, Usługi koszenia trawników, Usługi pielęgnacji trawników, 
Usługi pielęgnowania trawników, 45 Monitoring alarmów bezpie-
czeństwa i  antywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeń-
stwa, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, Ochrona osobi-
sta, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony 
mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usłu-
gi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób .

(111) 351267 (220) 2021 09 14 (210) 532604
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRADOS
(540) 

(591) zielony, czerwony
(531) 05 .07 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze z  płynnym nadzieniem owoco-
wym, Wyroby cukiernicze z  nadzieniem zawierającym wino, Wyro-
by cukiernicze z  płynnym nadzieniem alkoholowym, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze z  nadzieniem z  toffi, Nadzienia na  bazie kawy, 
Nadzienia na bazie czekolady, Słodkie polewy i nadzienia, Mieszanki 
do nadzienia (artykuły spożywcze), Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele .

(111) 351268 (220) 2021 08 12 (210) 532622
(151) 2022 01 24 (441) 2021 10 11
(732) BAK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LABIRYNT STEGNA PARK
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smart-
fony, Aplikacje do pobrania do użytku z  telefonami komórkowymi, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  transmisji 
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządza-
nia informacjami, 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, Ad-
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ministrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursa-
mi w  celach reklamowych, Administrowanie zawodami w  celach 
reklamowych, Dostarczanie informacji marketingowych za  pośred-
nictwem stron internetowych, Działalność reklamowa, w  szczegól-
ności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Kampanie 
marketingowe, Kompilacja reklam, Marketing cyfrowy, Marketing 
bezpośredni, Marketing afiliacyjny, Marketing imprez i  wydarzeń, 
Marketing internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizo-
wanie i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Produk-
cja materiałów reklamowych, Produkcja reklam, Projektowanie logo 
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja, rekla-
ma i  marketing stron internetowych on-line, Promocja online sieci 
komputerowych i  stron internetowych, Promowanie działalności 
gospodarczej, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie 
i  rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowy-
wanie i  rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej od-
powiedzi, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Parki i miasteczka rozrywki i  tematyczne, zoo 
i muzea, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja nagrań audio 
i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, Usługi 
w  zakresie przedstawień na  żywo, Administrowanie, organizacja 
usługami rozrywkowymi, Administrowanie, organizacja działalno-
ścią kulturalną, Administrowanie, organizacja usługami w  zakresie 
gier, Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez spe-
cjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dyskoteki, Gry 
losowe, Impresariat artystyczny, Informacja o  rozrywce, Informacja 
o rekreacji, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, Organizacja przyjęć, Organizacja widowisk .

(111) 351269 (220) 2021 08 12 (210) 532633
(151) 2022 01 24 (441) 2021 10 11
(732) ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATA AUDIT
(510), (511) 35 Audyt sprawozdań finansowych, Audyt finansowy, 
Audyt przedsiębiorstw, Wycena firm, Badanie rynku, Badanie działal-
ności gospodarczej i rynku .

(111) 351270 (220) 2021 08 12 (210) 532655
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) IOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lOC Transdermal Collagen Peptides
(510), (511) 1 Peptydy do celów przemysłowych, Mieszanina pepty-
dów z kolagenu rybiego .

(111) 351271 (220) 2021 08 12 (210) 532657
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PEDIMED A . NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pedimed
(540) 

(591) czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .19

(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły-
ny do pielęgnacji, w tym skóry, stóp, paznokci, 5 Produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Środki odkażające, 10 Urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne, 35 
Sprzedaż, w  tym internetowa artykułów: środków perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji, w tym skó-
ry, stóp, paznokci, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, 
preparatów higienicznych do  celów medycznych, substancji diete-
tycznych do  celów leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, 
materiałów opatrunkowych, środków odkażających, urządzeń i przy-
rządów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych, artykułów 
ortopedycznych, butów, odzieży, mebli, w tym specjalnych do celów 
medycznych, w tym stołów zabiegowych, części do w/w mebli, ze-
stawów urządzeń i aparatów do manicure i pedicure oraz ich części, 
urządzeń i aparatury do obróbki elektro-kosmetycznej w szczegól-
ności urządzeń jonizujących i  ich  części, masażerów do  pielęgnacji 
urody, urządzeń elektromedycznych i aparatury do regeneracji i pie-
lęgnacji stóp z odsysaniem i bez oraz z technologią mokrą, lamp ul-
trafioletowych i podczerwonych do leczenia medycznego, aparatury 
oświetleniowej w szczególności lamp powiększających, sterylizato-
rów, części wyżej wymienionych towarów, urządzeń do wyposażenia 
gabinetów kosmetycznych, urządzeń do zabiegów kosmetycznych, 
zabiegów pilingu, kosmetycznej i medycznej pielęgnacji stóp, sprzę-
tu sportowego i  rehabilitacyjnego, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, Wynajem 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Pozyskiwanie i  sys-
tematyzacja danych do  komputerowych baz danych, Wydawanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur, 
druków, Usługi związane z  propagowaniem zachowań sportowych 
i prozdrowotnych, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi związane z: edukacją, 
nauczaniem, w tym w formie pracowni specjalistycznych, organizo-
wanie kursów, konferencji, w tym w zakresie zachowań prozdrowot-
nych, usługi w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, usługi związane 
z  działalnością sportową i  rehabilitacyjną prowadzenie klubów fit-
ness, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego, maszyn 
i urządzeń, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi wydawnicze, 
produkcja filmów o  tematyce zdrowotnej i  sportowej, nagrywanie 
ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektronicznych i ich rozpowszech-
nianie, usługi wydawnicze, 44 Prowadzenie punktów medycznych, 
klinik, gabinetów do poprawiania urody, w tym do pielęgnacji stóp 
i dłoni, gabinetów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, 
usługi pielęgnacyjne stóp i paznokci, usługi fizjoterapeutyczne, reha-
bilitacyjne, diagnostyczne .

(111) 351272 (220) 2021 08 12 (210) 532658
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ŁUNIEWSKA EWA, ROKICKI CEZARY REVITA-CENTRUM 
MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revita centrum medyczne
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystyczne, Usłu-
gi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, Terapia mowy i  słuchu, Usługi terapii głosu i  terapii logope-
dycznej, Optometria, Usługi banków spermy, Konsultacje psycho-
logiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi 
diagnozy psychologicznej, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Usługi banków krwi .
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(111) 351273 (220) 2021 08 12 (210) 532665
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR NA WYPASIE
(510), (511) 32 Piwo, Piwo rzemieślnicze: piwo smakowe, Piwo bez-
alkoholowe, Piwo i  produkty piwowarskie, Bezalkoholowe napoje 
o  smaku piwa, 35 Doradztwem specjalistyczne w  sprawach dzia-
łalności gospodarczej w  branży gastronomicznej i  restauracyjnej, 
Organizowanie, zarządzanie działalnością gospodarczą w  branży 
gastronomicznej i  restauracyjnej, pubów, barów, Usługi doradz-
twa marketingowego w  branży gastronomicznej i  restauracyjnej, 
Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie online, 
sprzedaż na  wynos: gotowych produktów żywieniowych, napojów 
bezalkoholowych, napojów alkoholowych, Piwa, Piwa rzemieślnicze: 
piwa smakowe, Piwa bezalkoholowe, Piwa i produkty piwowarskie, 
Bezalkoholowych napojów o smaku piwa, 43 Usługi restauracji, ba-
rów przekąskowych, pubów, barów, kantyn i barów szybkiej obsługi 
jako punktów sprzedaży posiłków, usługi kateringowe, pizzerie, usłu-
gi polegające na  zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć 
on-line .

(111) 351274 (220) 2021 08 12 (210) 532704
(151) 2022 02 24 (441) 2021 10 25
(732) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANATURA
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobistego, Ekstrakty kwia-
towe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla zwierząt, Lotiony do ce-
lów kosmetycznych, Kadzidła, Maseczki kosmetyczne, Mydła, Olejki 
do  celów kosmetycznych, Olejki do  celów perfumeryjnych, Olejki 
do masażu, Masła do ciała, Kremy do celów kosmetycznych, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Nielecznicze peelingi do  twarzy, Perfumy, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty 
do  makijażu, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty do  układania 
włosów, Szampony, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, woda zapachowa, Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Sa-
lony piękności, Łaźnie publiczne do celów higienicznych .

(111) 351275 (220) 2021 08 13 (210) 532716
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cats food Sweety Kitty with chicken CERTIFIED BY CATS
(540) 

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 03 .01 .06, 03 .06 .03, 26 .04 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .15

(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, Pożywienie 
dla zwierząt domowych, a  zwłaszcza kotów, Substancje odżywcze 
i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki i substancje wzmacniające dla 
zwierząt .

(111) 351276 (220) 2021 08 13 (210) 532717
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cats food Sweety Kitty with beef CERTIFIED BY CATS
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, fioletowy, szary, czarny
(531) 03 .01 .06, 03 .06 .03, 26 .01 .15, 26 .04 .15, 26 .01 .16, 26 .04 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, Pożywienie 
dla zwierząt domowych, a  zwłaszcza kotów, Substancje odżywcze 
i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki i substancje wzmacniające dla 
zwierząt .

(111) 351277 (220) 2021 08 13 (210) 532721
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with beef CERTIFIED BY DOGS
(540) 

(591) biały, żółty, ciemnożółty, fioletowy, czerwony, szary, czarny
(531) 03 .06 .03, 03 .01 .08, 26 .01 .16, 26 .04 .07, 26 .04 .15, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, Pożywienie 
dla zwierząt domowych, a  zwłaszcza psów, Substancje odżywcze 
i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki i substancje wzmacniające dla 
zwierząt .

(111) 351278 (220) 2021 08 13 (210) 532724
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BIOBANKOWANIE
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 25 .05 .02, 
17 .01 .19
(510), (511) 9 Programy komputerowe, magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-ROMy, dyskietki, 16 
Druki, książki, przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa pe-
riodyczne, kalendarze, katalogi, instrukcje, artykuły piśmienne, 35 
Usługi w zakresie tworzenia baz danych dotyczących laboratoriów, 
jednostek certyfikujących i  kontrolujących oraz podmiotów, które 
uzyskały prawo do  używania znaków zgodności, usługi w  zakresie 
kompilacji, systematyzacji i  uaktualniania informacji w  kompute-
rowych bazach danych, usługi w  zakresie zarządzania zbiorami in-
formatycznymi, usługi w  zakresie informacji statystycznej, badania 
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, badania i do-
radztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w  zakresie udzielania informacji o  systemach oceny zgodności, 41 
Usługi szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny zgod-
ności, organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie 
systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności, 42 
Usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jednostek certyfi-
kujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi, usługi w zakre-
sie badania biegłości akredytowanych jednostek, usługi doradztwa 
w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania z norma-
mi technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz w zakre-
sie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów ich wytwarzania 
z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi, badania 
techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów, tworzenie 
oprogramowania komputerowego, 45 Opiniowanie aktów praw-
nych i dokumentów normatywnych .

(111) 351279 (220) 2021 08 16 (210) 532775
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YaraVita LEOTRAC
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnic-
twa, Nawozy do użyźniania gleby, 35 Reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, 
42 Badania oraz usługi naukowe i  techniczne, 44 Usługi związane 
z rolnictwem i ogrodnictwem .

(111) 351280 (220) 2021 08 16 (210) 532776
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YaraVita SEAPOWER
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnic-
twa, Nawozy do użyźniania gleby, 35 Reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, 

42 Badania oraz usługi naukowe i  techniczne, 44 Usługi związane 
z rolnictwem i ogrodnictwem .

(111) 351281 (220) 2021 08 18 (210) 532795
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARIS PARIS
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351282 (220) 2021 08 18 (210) 532797
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWOCOWA LAGUNA
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351283 (220) 2016 12 14 (210) 465197
(151) 2022 02 25 (441) 2017 01 23
(732) RANUSZKIEWICZ MARCIN ANYWHERE .PL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anywhere pl
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 9 programy do  przetwarzania danych, programy kom-
puterowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe 
do  przetwarzania danych, programy komputerowe do  przetwarza-
nia obrazów, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarzą-
dzania bazami danych, programy komputerowe do korzystania z In-
ternetu i  sieci www, publikacje elektroniczne, publikacje w  formie 
elektronicznej do  pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje 
promocyjne, publikacje reklamowe, 35 reklama i usługi reklamowe, 
usługi reklamy prasowej, promocja [reklama] podróży, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi agencji reklamowych, przygotowywanie publikacji 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, badania w zakresie 
reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online uła-
twiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a  wła-
ścicielami stron internetowych, doradztwo, konsultacje i  pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, 38 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, użytkowanie kablo-
wych sieci telewizyjnych, usługi nadawania programów telewizyj-
nych, udzielanie dostępu do  telewizji internetowej, transmisja pro-
gramów telewizyjnych, usługi w  zakresie komunikacji telewizyjnej, 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, usłu-
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gi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, nadawanie symultanicz-
ne telewizji za  pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, 
Internetu i  sieci bezprzewodowych, 39 planowanie, organizowanie 
i  rezerwacja podróży, usługi w  zakresie organizowania wycieczek, 
usługi w  zakresie organizowania transportu, usługi doradcze zwią-
zane z organizowaniem podróży, organizowanie biletów lotniczych, 
biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie, organizowanie 
i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, usłu-
gi rezerwacji w  zakresie transportu, rezerwacja miejsc dla podróż-
nych, usługi rezerwacji w  zakresie wycieczek, rezerwacja podróży 
za  pośrednictwem biur turystycznych, skomputeryzowane usługi 
rezerwacji w  zakresie przewozu pasażerów, skomputeryzowane 
usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, usługi w za-
kresie rezerwacji biletów na  podróże i  wycieczki, udzielanie infor-
macji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem 
Internetu, 41 usługi wydawnicze i  reporterskie, usługi wydawnicze 
w  zakresie elektronicznych książek i  czasopism w  Internecie, 42 
tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i  utrzy-
mywanie witryn internetowych, projektowanie stron internetowych, 
aktualizowanie stron internetowych, programowanie oprogramo-
wania do  platform internetowych, tworzenie platform interneto-
wych do  handlu elektronicznego, usługi w  zakresie projektowania 
witryn internetowych, projektowanie, tworzenie i  programowanie 
stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz 
osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z  kon-
kretnymi opcjami wyszukiwania, doradztwo związane z tworzeniem 
i  projektowaniem stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie 
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 43 usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezer-
wacji zakwaterowania, udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach .

(111) 351284 (220) 2018 09 17 (210) 490601
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 .01 .13, 24 .05 .07, 28 .05 .99, 25 .01 .25, 26 .11 .02, 01 .01 .05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie .

(111) 351285 (220) 2020 12 01 (210) 521546
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) Axio Biosolutions Private Limited, Ahmedabad (IN)
(540) (znak słowny)
(540) MAXIOCEL
(510), (511) 5 opatrunki medyczne i  chirurgiczne, plastry, roztwory 
i  żele do  opatrywania ran zewnętrznych i  wewnętrznych, bandaże 
higieniczne, bandaże opatrunkowe, bandaże na rany skóry, bandaże 
klejące, płynne bandaże antyseptyczne, żel leczniczy, spray leczni-
czy, gaza do opatrunków, opatrunki medyczne na rany przewlekłe, 
opatrunki medyczne i chirurgiczne, opatrunki samoprzylepne, opa-
trunki na  rany, środki hemostatyczne i  opatrunki do  gojenia ran, 
wszystkie do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne na rany .

(111) 351286 (220) 2020 12 22 (210) 522530
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18

(732) WASILUK KAMILA LEXPERTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr MAREK WASILUK
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26 .03 .23, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów kosmetycznych, środków 
do pielęgnacji ciała i twarzy, środków do higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, kosmetyków do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży prepara-
tów i  środków medycznych, suplementów diety i  żywnościowych, 
suplementów do  użytku medycznego, suplementów o  działaniu 
kosmetycznym, 44 manicure, masaż, opieka pielęgniarska, pomoc 
medyczna, salony piękności, usługi dentystyczne, terapia mowy, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi 
medyczne, usługi ortodontyczne, usługi saun, usługi telemedyczne .

(111) 351287 (220) 2021 03 16 (210) 526169
(151) 2021 11 02 (441) 2021 07 12
(732) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erprosument PARTNER
(540) 

(591) czarny, żółty, jasnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .04 .09, 
26 .04 .18
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych i wiatra-
ków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki drzewne, pod-
pałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje 
wody pitnej, instalacje centralnego ogrzewania gorącą wodą, kotły 
grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wan-
ny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 
Instalacja i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i  naprawa 
paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, doradztwo inżynie-
ryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych i wiatraków .

(111) 351288 (220) 2021 06 25 (210) 530849
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 30
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY OGRODOWA
(540) 

(591) złoty, brązowy
(531) 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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 
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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 przeprowadzenia opera-
cji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Organizowanie 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 
kontem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i  gruntami, 36 Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży na kredyt nieruchomo-
ści, Usługi w  zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, 
Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i  powierzchni użytkowej, 
Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczenia transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali miesz-
kalnych i  użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za  budowę pod względem finansowym w  aspekcie projektowania 
i  realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i  użytkowych, Pośrednictwo w  nabywaniu, sprzedaży, najmie 
domów, lokali i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie 
związane z  budową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych od fazy pozyskania gruntu do fazy sprzedaży lub 
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w  ramach przedsię-
wzięć deweloperskich, Usługi w  zakresie prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burze-
nia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą wykonania robót ogólnobu-
dowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, na-
prawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów bu-
dowlano-mieszkaniowych, Usługi w  zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inży-
nierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego .

(111) 351289 (220) 2021 07 22 (210) 531839
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CHOJNACKA NATALIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wafle Jarki
(510), (511) 30 Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe, Wa-
fle mrożone, Ciasto na wafle .

(111) 351290 (220) 2021 07 23 (210) 531919
(151) 2022 01 13 (441) 2021 08 23
(732) POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PEJ
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Oleje przemysłowe i  tłuszcze, 
Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa 
w  tym spirytus silnikowy, Materiały oświetleniowe, świece i  knoty 
do  oświetlenia, Węgiel jako paliwo, Węgiel brunatny, Węgiel ka-
mienny, Węgiel drzewny, Paliwa stałe z węgla kamiennego, Torf, Torf 
brykietowy, Ropa naftowa, Gaz ziemny, Koks, Ropa naftowa surowa 
i rafinowana, Paliwa jądrowe, Produkty rafinacji ropy naftowej i pa-
liw jądrowych, Paliwa gazowe, 6 Metale nieszlachetne i  ich  stopy, 
Budowlane materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, Materiały metalowe do  budowy szlaków kolejowych, 
Przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachet-
nych, Drobne wyroby żelazne, Pojedyncze drobne wyroby metalo-
we, Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy jako kruszce, Meta-
lowe elementy konstrukcyjne, Gotowe wyroby metalowe, Rudy 
metali, Rudy toru, Rudy żelaza, Rudy metali nieżelaznych, Rudy mie-
dzi, Rudy cynkowo-ołowiowe, Rudy uranu, Drut metalowy [metale 
nieszlachetne], Metale nieszlachetne i  ich  stopy w  tym stal nie-
rdzewna, Drobne wyroby metalowe, 7 Elektrownia, Elektryczne ge-
neratory dieslowe, Generatory elektryczne do  stosowania w  sytu-
acjach awaryjnych, Generatory prądu, Roboty przemysłowe, Roboty 

do  zastosowania w  przemyśle, Obrotowe maszyny elektryczne, 9 
Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektrycz-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy elektryczne przewodzące, 
transformujące, akumulatorowe i  kontrolno-sterujące, Urządzenia 
do  nagrywania, transmisji i  reprodukcji dźwięku i  obrazu, Magne-
tyczne nośniki danych, Płyty i dyski z nagraniami, Automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane i komputery, 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, Izolowane 
druty i przewody elektryczne, Instrumenty i przyrządy pomiarowe, 
kontrolne, badawcze, nawigacyjne, Systemy do sterowania procesa-
mi przemysłowymi, Programy komputerowe do sterowania proce-
sami przemysłowymi, Optyczne nośniki informacji, 11 Generatory 
jądrowe, Instalacje do elektrowni jądrowych, Instalacje do obróbki 
moderatorów jądrowych i paliwowych, Reaktory jądrowe, Urządze-
nia do kogeneracji nuklearnej, Zbiorniki reaktora, Instalacje przemy-
słowe do filtrowania cieczy, Instalacje oczyszczania ścieków, 16 Tek-
tura, Artykuły papiernicze do  pisania, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], Druki, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficz-
ne, Materiały piśmienne, Książki, Gazety, Czasopisma, Periodyki, 
Druki akcydensowe, Albumy, Broszury, Materiały szkoleniowe i  in-
struktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, 35 Usługi organi-
zowania targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Księ-
gowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, 
Księgowość administracyjna, Usługi reklamy, Usługi zarządzania 
w  działalności handlowej, Usługi administrowania w  działalności 
handlowej, Usługi prac biurowych, Usługi sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, komisowej towarów z branży energetycznej, paliwowej i bu-
dowlanej, Usługi sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych 
w  systemie sieciowym, Usługi sprzedaży pojazdów samochodo-
wych i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów 
samochodowych, części i  akcesoriów do  pojazdów samochodo-
wych i  motocykli, Usługi agentów handlowych zajmujących się 
sprzedażą paliw, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, drewna, 
materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń przemysłowych, stat-
ków, samolotów, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, drob-
nych wyrobów metalowych, Usługi sprzedaży hurtowej półproduk-
tów i odpadów pochodzenia nierolniczego, Usługi sprzedaży złomu, 
Usługi sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Usługi sprzedaży hurtowej metali i  rud 
metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyro-
bów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydrau-
licznego i grzejnego, wyrobów chemicznych, Usługi sprzedaży hur-
towej obrabiarek, maszyn wykorzystywanych w  górnictwie, 
budownictwie, inżynierii wodnej i lądowej, Usługi sprzedaży hurto-
wej komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, części 
elektronicznych, Usługi sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu, 
handlu i  nawigacji, Usługi wynajmu maszyn i  urządzeń stanowią-
cych nośniki reklamowe, Usługi pozyskiwania, systematyzacji da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi wyszukiwania informa-
cji w  plikach komputerowych i  wyszukiwania w  komputerowych 
bazach danych, Usługi komputerowego zarządzania plikami i sorto-
wania danych w  bazach komputerowych, Usługi elektronicznego 
magazynowania danych lub dokumentów, Usługi rachunkowo-księ-
gowe, Usługi badania rynku i  opinii publicznej, Usługi doradztwa 
w działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi zarządzania i kie-
rowania w działalności gospodarczej, Usługi zarządzania holdinga-
mi, Usługi doradztwa w zarządzaniu i kierowaniu holdingami, Usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi reklamy za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi wynajmowania powierzch-
ni na  cele reklamowe, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 36 Finansowanie 
budów inżynierii lądowej, Finansowanie działalności przemysłowej, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowa-
nie projektów deweloperskich, 37 Usługi budowlane, Usługi napra-
wy maszyn, urządzeń i  budynków, Usługi instalacyjne, Usługi gór-
nictwa, Usługi robót wydobywczych w górnictwie, Usługi górnictwa 
surowców energetycznych, Usługi górnictwa węgla kamiennego 
i brunatnego, Usługi górnictwa torfu, Usługi górnictwa ropy nafto-
wej i gazu ziemnego, Usługi górnictwa rud uranu i toru, Usługi gór-
nictwa surowców innych niż energetyczne, Usługi górnictwa rud 
metali, rud żelaza, rud metali nieżelaznych, rud miedzi, rud cynko-
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wo-ołowiowych, Usługi poboru wody, Usługi instalowania, napra-
wy, konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i  motocyklowych, Usługi instalowania, naprawy, 
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, Usługi instalowania, 
naprawy, konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa, Usługi 
instalowania, naprawy, konserwacji i  przezwajania silników elek-
trycznych, prądnic i transformatorów, Usługi instalowania, naprawy, 
konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, Usłu-
gi instalowania, naprawy, konserwacji instrumentów i  przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyj-
nych, Usługi przygotowywania terenu pod budowę, rozbiórki i bu-
rzenia obiektów budowlanych, Usługi robót ziemnych, Usług wyko-
nywania wykopów i  wierceń geologiczno-inżynierskich, Usługi 
wznoszenia kompletnych budynków i budowli lub ich części, Usługi 
budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Usługi wykonywania 
robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
Usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych obiektów mosto-
wych, przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektro-
energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, rozdziel-
czych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych 
i  telekomunikacyjnych, obiektów górniczych i  produkcyjnych, 
obiektów inżynierskich, Usługi wykonywania robót budowlanych 
montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabry-
kowanych, Usługi wykonywania konstrukcji i  pokryć dachowych, 
Usługi wykonywania robót budowlanych drogowych, Usługi budo-
wy dróg kołowych i szynowych, Usługi robót nawierzchniowych dla 
potrzeb budowy obiektów sportowych, Usługi budowy portów 
morskich, Usługi wykonywania specjalistycznych robót budowla-
nych, Usługi stawiania rusztowań, Usługi robót związanych z funda-
mentowaniem, wznoszeniem konstrukcji stalowych, Usługi wyko-
nywania robót budowlanych murarskich, Usługi wykonywania 
instalacji budowlanych, elektrycznych, Usługi wykonywania instala-
cji elektrycznych budynków i budowli, Usługi wykonywania instala-
cji elektrycznych sygnalizacyjnych, Usługi instalowania dźwigów 
osobowych i  towarowych oraz ruchomych schodów, Usługi wyko-
nywania robót budowlanych izolacyjnych, Usługi wykonywania in-
stalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, Usługi wy-
konywania instalacji centralnego ogrzewania i  wentylacyjnych, 
Usługi wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, Usługi wyko-
nywania instalacji gazowych, Usługi wykonywania instalacji budow-
lanych, Usługi wykonywania robót budowlanych wykończenio-
wych, tynkowania, zakładania stolarki budowlanej, Usługi 
wykładania podłóg i ścian, Usługi posadzkarstwa, Usługi tapetowa-
nia i oblicowywania ścian, Usługi malowania i  szklenia, Usługi wy-
najmu sprzętu budowlanego i  burzącego, maszyn i  urządzeń bu-
dowlanych, Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i  burzącego 
z obsługą operatorską, Usługi naprawy i konserwacji pojazdów sa-
mochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i  do-
mowego, Usługi sprzątania i czyszczenie obiektów, Budowa budyn-
ków produkcyjnych i  przemysłowych, Budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa elektrowni, Budowa elek-
trowni jądrowych, Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, Budowa kotłów nuklearnych, Budowa reakto-
rów jądrowych, Budowa zakładów wzbogacania uranu, Demontaż 
energetycznych linii przesyłowych, Nadzór budowlany, Przygoto-
wywanie terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka kon-
strukcji, Zarządzanie projektem budowy, 39 Usługi transportowe, 
Usługi pakowania i składowania towarów, Usługi organizowania po-
dróży, Usługi zaopatrywania w  energię elektryczną, gaz i  wodę, 
Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi dystry-
bucji energii elektrycznej, Usługi przesyłania energii elektrycznej, 
Usługi dystrybucji paliw gazowych w  systemie sieciowym, Usługi 
dystrybucji ciepła jako pary wodnej i gorącej wody, Usługi zaopatry-
wania w wodę, dystrybucji wody, Usługi pomocy drogowej, Usługi 
holowania, Usługi transportu: transportu lądowego, rurociągowe-
go, wodnego, transportu drogowego towarów, transportu drogo-
wego towarów pojazdami specjalizowanymi, transportu wodnego 
morskiego i przybrzeżnego, transportu morskiego, transportu wod-
nego śródlądowego, transportu lotniczego, Usługi przeładunku, 
Usługi magazynowania i przechowywania towarów, Usługi magazy-
nowania i przechowywania towarów w portach morskich, magazy-
nowania i  przechowywanie towarów w  portach śródlądowych, 
Usługi przeładunku towarów w  portach morskich, śródlądowych, 
Usługi agencji transportowych, Usługi morskich agencji transporto-
wych, Usługi śródlądowych agencji transportowych, Usługi organi-

zowania turystyki, Usługi pośredników turystyki, Usługi agentów 
turystycznych, Usługi pocztowe, Usługi dostarczania przesyłek, 
Usługi dystrybucji przesyłek, paczek, gazet, listów, korespondencji, 
Usługi kurierskie, Usługi wynajmu samochodów osobowych, środ-
ków transportu, środków transportu lądowego, wodnego, lotnicze-
go, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycz-
nej, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej 
w elektrowni jądrowej, Usługi obróbki materiałowej, Usługi brykie-
towania, Usługi produkcji brykietów i paliw stałych z węgla kamien-
nego i brunatnego, Usługi odzyskiwania węgla kamiennego z hałd, 
Usługi wzbogacania brykietowania torfu, Usługi poligraficzne, Usłu-
gi drukarskie, Usługi drukowania litograficznego i  offsetowego, 
Usługi drukowania rysunków i gazet, Usługi introligatorskie, Usługi 
wytwarzania koksu, Usługi koksowania węgla, Usługi wytwarzania 
i przetwarzania produktów koksowania węgla, Usługi wytwarzania 
i  przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, Usługi wytwa-
rzania i przetwarzania paliw jądrowych, Usługi obróbki metali i na-
kładania powłok na metale, obróbki mechanicznej elementów me-
talowych, Usługi gospodarowania odpadami, Usługi przetwarzania 
odpadów, Usługi recyklingu odpadków i odpadów, spalania i nisz-
czenia odpadów, przetwarzania odpadów metalowych i niemetalo-
wych, włączając wyroby wybrakowane, Usługi wytwarzania energii 
elektrycznej, gazu, ciepła jako pary wodnej i  gorącej wody, Usługi 
wytwarzania paliw gazowych, Usługi uzdatniania wody, 41 Usługi 
organizowania targów związanych z  kulturą, rozrywką i  edukacją, 
Usługi nauczania, kształcenia, rozrywki, Usługi sportowe i kultural-
ne, Usługi wydawnicze, Usługi wydawania książek, gazet, czaso-
pism, wydawnictw periodycznych, nagrań dźwiękowych, Usługi 
publikowania książek, tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
publikacji elektronicznych on-line, książek i periodyków, Usługi edu-
kacji, Usługi szkolnictwa zawodowego i technicznego, Usługi kształ-
cenia ustawicznego dorosłych, Usługi kształcenia i nauczania, Usłu-
gi kultury fizycznej, Usługi organizowania zawodów sportowych, 
Usługi wynajmowania stadionów i obiektów sportowych, 42 Usługi 
projektowania technicznego związane z elektrowniami, Usługi wy-
konywania badań naukowych i  technicznych oraz ich  projektowa-
nie, Usługi wykonywania badań i analiz przemysłowych, Usługi pro-
jektowania i  rozwoju komputerowego sprzętu i  oprogramowania, 
Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji i  komputero-
wych nośników informacji, Usługi doradztwa w  zakresie sprzętu 
komputerowego, Usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, powie-
lania, projektowania, wypożyczania oprogramowania komputero-
wego i  systemów komputerowych, Usługi edycji oprogramowania 
komputerowego, Usługi wykonywania prac badawczo-rozwojo-
wych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, nauk mate-
matyczno-fizycznych i astronomii, nauk chemicznych, nauk o ziemi, 
nauk biologicznych i  środowiska naturalnego, nauk leśnych, rolni-
czych i weterynaryjnych i nauk technicznych, Usługi projektowania 
budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, Usługi geolo-
giczno-poszukiwawczo-rozpoznawcze, Usługi wykonywania eks-
pertyz geologicznych, Usługi poszukiwań geologicznych, Usługi 
wykonywania badań geologicznych oraz wykonywania badań i ana-
liz technicznych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi 
higieny i troski o urodę ludzi i zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, Usługi upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnic-
twa, Usługi upraw roślin przemysłowych, Usługi upraw warzyw, spe-
cjalnych roślin ogrodniczych i  produktów szkółkarskich, upraw 
grzybów, kwiatów i  ozdobnych roślin ogrodniczych, Usługi szkół-
karstwa roślin sadowniczych i  ozdobnych, Usługi szkółkarstwa le-
śnego, Usługi gospodarki leśnej, Usługi szpitali, klinik medycznych, 
lecznic, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi pomocy społecznej, Usługi 
ochrony zdrowia ludzkiego, Usługi stomatologiczne, 45 Usługi 
ochrony mienia i  osób, Usługi detektywistyczne i  ochroniarskie, 
Usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi ochrony cy-
wilnej, Usługi prawne, Usługi mediacji i arbitrażu, Usługi monitorin-
gu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi licencjo-
nowania programów komputerowych, Usługi kontroli fabryk dla 
celów bezpieczeństwa, Usługi gaszenia pożarów .

(111) 351291 (220) 2021 08 06 (210) 532451
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) GARG PATI INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rok PRZEBUDZENIA
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(540) 

(591) żółty, ciemnożółty
(531) 25 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, Nauczanie i  szkolenia, Nauczanie indywidualne, 
Organizacja webinariów, Przygotowywanie tekstów do  publikacji, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów, Organizowanie i  prowa-
dzenie zjazdów, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów i seminariów 
na temat samoświadomości, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line .

(111) 351292 (220) 2021 08 06 (210) 532452
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) GARG PATI INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROK PRZEBUDZENIA
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, Nauczanie i  szkolenia, Nauczanie indywidualne, 
Organizacja webinariów, Przygotowywanie tekstów do  publikacji, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów, Organizowanie i  prowa-
dzenie zjazdów, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów i seminariów 
na temat samoświadomości, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line .

(111) 351293 (220) 2021 08 11 (210) 532582
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) WAWROCKA MARTA, Dobrzyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMETOLOGIKA
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do  pobrania, 16 
Książki, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu, Szkolenia w  dziedzinie 
medycyny, Nauczanie i szkolenia, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi ko-
smetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 

typu SPA, Usługi kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Fryzjerstwo, Usługi parame-
dyczne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla lu-
dzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi .

(111) 351294 (220) 2021 08 20 (210) 533001
(151) 2022 01 29 (441) 2021 10 04
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, Nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 351295 (220) 2021 08 23 (210) 533038
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holo
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 27 .05 .04
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suple-
menty diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość .

(111) 351296 (220) 2021 08 23 (210) 533041
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO,  
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dord
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 351297 (220) 2021 08 23 (210) 533042
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) good to be green



72 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/2022

(540) 

(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .04 .04, 26 .04 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do ce-
lów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby 
z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do ce-
lów higienicznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki 
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki do  demakijażu, mleczko kosmetyczne, 
szampony, kremy do  twarzy, płyny do  kąpieli, emulsje do  celów 
kosmetycznych, mleczka do  mycia ciała, lotiony do  celów kosme-
tycznych, żele do  celów kosmetycznych, mleczka do  mycia ciała, 
pianki oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy oczyszczające 
do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do my-
cia ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, olejki pielęgnacyjne do ciała 
(niemedyczne), maści do pielęgnacji ciała (niemedyczne), myjki nasą-
czane detergentami do mycia ciała, olejki dla dzieci, płyny do kąpieli, 
oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej, 
5 Podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, 
jednorazowe pieluchy z  papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielu-
cho-majtki z  papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki 
z  papieru i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy dla osób z  brakiem 
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki 
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe 
majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki 
laktacyjne, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, 
anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjo-
logicznych, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunko-
we, bawełna i  wata do  celów medycznych oraz wyroby z  bawełny 
i waty do celów medycznych, gaza opatrunkowa, opatrunki oczne, 
opatrunki na  nos, wata celulozowa dla celów medycznych, plastry, 
przylepce, tampony do  celów medycznych, testy sterylności, opa-
kowania do sterylizacji jednorazowego użytku, podkłady higienicz-
ne i  ginekologiczne, obłożenia pól operacyjnych, 10 Jednorazowe 
podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności 
fizjologicznych, bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opa-
trunki gipsowe do celów ortopedycznych, wyściółka pod opatrunki 
gipsowe, pościel medyczna, mianowicie pościel ochronna, podkłady 
na  łóżko, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, fartuchy 
chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgów, rękawice do ce-
lów medycznych, worki na płyny ustrojowe do celów medycznych, 
pojemniki wykonane specjalnie do przenoszenia organów ludzkich, 
pakiety i  zestawy instrumentów chirurgicznych do użytku podczas 
operacji chirurgicznych, pakiety i  zestawy elementów medycznych 
do zastosowania w trakcie zabiegów operacyjnych, tace medyczne, 
serwety medyczne, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyj-
nych, sterylne prześcieradła chirurgiczne, odzież specjalna używana 
w  salach operacyjnych, odzież ochronna do  celów chirurgicznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, klipsy do banda-
ży, chirurgiczne pokrowce na  obuwie, pokrowce na  nogi pacjenta 
dla celów medycznych, folia do pokrywania powierzchni wokół na-
cięcia do użytku chirurgicznego, maski ochronne, maski i półmaski 
medyczne, maski ochronne do użytku przez pracowników medycz-
nych, 16 Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, ręczniki papiero-
we, jednorazowe chusteczki papierowe, serwetki papierowe, papier 
toaletowy, jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub celulozy, 
serwetki papierowe do  demakijażu, torby i  torebki do  pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, 17 Folia z tworzyw sztucznych 
z wyjątkiem do pakowania .

(111) 351298 (220) 2021 08 23 (210) 533051
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ-
KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA WODA KRANOWA

(540) 

(591) jasnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25
(510), (511) 32 Woda (napoje), 39 Dystrybucja wody .

(111) 351299 (220) 2021 08 23 (210) 533052
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ-
KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA WODA KRANOWA
(540) 

(591) jasnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 Woda (napoje), 39 Dystrybucja wody .

(111) 351300 (220) 2021 08 24 (210) 533090
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) BOROWSKA-DĘBOSZ KAROLINA DĘBOSZ NIERUCHOMOŚCI, 
Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĘBOSZ NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Badanie 
rynku, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  pro-
mocyjnych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Informacja 
marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku w  Inter-
necie, Kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, Pomoc w  za-
rządzaniu w  zakresie promocji działalności gospodarczej, Pośrednic-
two w zakresie reklamy, Promowanie projektów innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie, reklama działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trze-
cich poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i  usług 
osób trzecich, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publi-
kacja treści reklamowych, Publikacja reklam, Publikowanie materiałów 
reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
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Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promocji sprzeda-
ży, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Negocjowanie 
umów kupna i  sprzedaży towarów, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Po-
równywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i  sprzedaż produktów, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Świadczenie usług porównania cen online, Przy-
gotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi 
doradcze związane z  transakcjami handlowymi, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i za-
kupu towarów, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi pośrednictwa w interesach, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 
Agencja wynajmu zakwaterowania-mieszkania, Agencje mieszkanio-
we-mieszkania, Agencje mieszkaniowe-nieruchomości, Agencje nie-
ruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zaku-
pu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trze-
cich, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usłu-
gi agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich-stałe zamieszkanie, 
Wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu osób trzecich, Wynajem 
nieruchomości i  majątku, Zarządzanie nieruchomościami, Agencje 
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Biuro wynajmu 
mieszkań, Udzielanie informacji związanych z  wynajmem budynków, 
Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości w  zakresie dzierżawy ziemi, 
Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyjne lub po-
średnictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi wynajmu mieszkań, 
Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem 
mieszkań i  pomieszczeń biurowych, Wynajem nieruchomości, Wyna-
jem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na  wynajem, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe w  zakresie nieruchomości, Usługi finan-
sowe w zakresie zakupu nieruchomości, Organizowanie umów dzierża-
wy i najmu nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i  ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane 
z  kupnem i  sprzedażą ziemi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Administrowanie nieru-
chomościami, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości i budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z  obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi za-

rządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości-usługi finansowe, 
Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycja-
mi w majątek nieruchomy .

(111) 351301 (220) 2016 10 24 (210) 463051
(151) 2021 12 21 (441) 2017 01 02
(732) ŚWITAŁA JOANNA, ŚWITAŁA ANNA LOU WOMENS FASHION 
SPÓŁKA CYWILNA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lou WOMENS FASHION
(540) 

(591) biały, różowy, czarny
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 14 bransoletki ze skóry lub imitacji skóry, 18 torebki .

(111) 351302 (220) 2021 08 25 (210) 533206
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) RACHWAŁ TOMASZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWA SEZAMSTYL 2, Liberów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sezamstyl
(540) 

(591) jasnożółty, ciemnożółty, jasnozielony, ciemnozielony, 
niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 27 .05 .24, 07 .01 .08, 07 .01 .09, 07 .01 .11, 07 .01 .24
(510), (511) 6 Klamry, klipsy i  uchwyty do  boazerii i  paneli, uchwy-
ty przypodłogowe, wszystkie ww . zawarte w tej klasie, gwoździe, 8 
Dobijaki, 19 Uchwyty przypodłogowe z tworzywa sztucznego, pasy 
ściągające do paneli .

(111) 351303 (220) 2021 08 26 (210) 533227
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) NESBRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niedomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECJAŁY GALICYJSKIE CESARSKO-KRÓLEWSKA TRADYCJA 
SPRAWDZONA RECEPTURA
(540) 

(591) srebrny, złoty
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 
29 .01 .12, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 05 .03 .20, 24 .09 .01, 24 .09 .03, 24 .09 .05, 
26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .11 .13, 24 .17 .02
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mlecz-
ne i na bazie sztucznego mleka, ryby i przetwory rybne, konserwy 
rybne, przetwory mięsne, przetworów owocowo – warzywnych, 30 
Mąki i produkty zbożowe, kasze, chleb, wyroby cukiernicze . miody, 
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wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, 
batony, czekolady, cukierki, czekoladki, żelki, groszki, drażetki, gumy 
do żucia, galaretki, ciastka, lody, desery lodowe, schłodzone desery, 
Desery mrożone, desery z muesli, Sorbety, 32 Soki owocowe, napoje 
owocowe i warzywne, 35 Usługi sprzedaży niżej wymienionych to-
warów: desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne i na ba-
zie sztucznego mleka, ryby i przetwory rybne, konserwy rybne, prze-
twory mięsne, przetworów owocowo-warzywnych, mąki i produkty 
zbożowe, kasze, chleb, wyroby cukiernicze, miody, wyroby cukierni-
cze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, 
cukierki, czekoladki, żelki, groszki, drażetki, gumy do żucia, galaretki, 
ciastka, lody, desery lodowe, schłodzone desery, Desery mrożone, de-
sery z muesli, Sorbety, soki owocowe, napoje owocowe i warzywne .

(111) 351304 (220) 2021 08 26 (210) 533229
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) żółty, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .04 .04, 26 .04 .05
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieru-
chomościami, zarządzaniem i  administrowaniem nieruchomościa-
mi, Planowanie inwestycji związanych z  nieruchomościami, Usługi: 
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług 
developerskich związanych z  pozyskaniem gruntu, budowaniem 
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości i  inwestycji w  nieruchomości, rozli-
czenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi 
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe, 
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwe-
stowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, Wyce-
na nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz 
szacowanie wartości, wszystkie ww . zawarte w tej klasie .

(111) 351305 (220) 2021 08 27 (210) 533255
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) GRYF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRYF NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i  majątku, usługi w  zakresie 
nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z  lokalami biurowymi, Dzierżawa nieruchomości (tylko nierucho-
mości), usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania ma-
jątkiem i nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, zarządza-
nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, Organizowanie dzierżawy (tylko nieruchomości), 
dzierżawa nieruchomości posiadanych na  własność, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem .

(111) 351306 (220) 2021 08 27 (210) 533262
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 25
(732) GRYF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GN GRYF NIERUCHOMOŚCI WWW .NIERUCHOMOSCI .GRYF .PL
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i  majątku, Usługi w  zakre-
sie nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi w  zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
Dzierżawa nieruchomości (tylko nieruchomości), Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w  zakresie kompleksów budynków, Organizowanie dzierżawy (tylko 
nieruchomości), Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem .

(111) 351307 (220) 2021 08 30 (210) 533302
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) MISIEK AGNIESZKA AMITEC, Galewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amitec
(540) 

(591) czerwony, biały, szary
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Polistyren (nieprzetworzony), Żywice polistyrenowe, 
Polistyren w postaci granulek do ekstruzji, Polistyren w postaci gra-
nulek do formowania wtryskowego, 17 Polistyren (półwykończony), 
Wytłaczane granulki polistyrenowe, Izolacja podpodłogowa z  poli-
styrenu spienionego, Wytłaczane granulki polistyrenowe do uszczel-
niania, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, 19 Panele polistyre-
nowe do użytku w budownictwie .

(111) 351308 (220) 2021 08 30 (210) 533316
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) granatowy, czerwony, żółty, beżowy
(531) 03 .07 .03, 03 .07 .24, 03 .07 .25, 29 .01 .14
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(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasztetów drobiowych, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin, 
wędzonek i pasztetów drobiowych .

(111) 351309 (220) 2021 08 30 (210) 533317
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) D .J . INVEST GRZECHOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moon
(540) 

(591) ciemnogranatowy, biały
(531) 01 .07 .06, 29 .01 .12
(510), (511) 18 Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Okładziny 
do mebli ze skóry, 20 Osprzęt niemetalowy do mebli, Stopki do me-
bli, Meble, 36 Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania, Inwe-
stycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, 37 Tapicerowanie mebli, Budownictwo, Konserwacja 
mebli .

(111) 351310 (220) 2021 08 30 (210) 533319
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) granatowy, czerwony, beżowy, żółty
(531) 03 .07 .03, 03 .07 .24, 03 .07 .25, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasztetów drobiowych, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin, 
wędzonek i pasztetów drobiowych .

(111) 351311 (220) 2021 08 30 (210) 533320
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOŁTYSÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-

łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kieł-
basy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, 
Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do ka-
napek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie 
wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Kon-
serwy mięsne, Podroby mięsne i  z  krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieży-
we, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędli-
ny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny .

(111) 351312 (220) 2021 08 30 (210) 533323
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) granatowy, czerwony, żółty, beżowy
(531) 03 .07 .03, 03 .07 .24, 03 .07 .25, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasztetów drobiowych, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin, 
wędzonek i pasztetów drobiowych .

(111) 351313 (220) 2021 08 30 (210) 533324
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOJTÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
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lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kieł-
basy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, 
Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do ka-
napek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie 
wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Kon-
serwy mięsne, Podroby mięsne i  z  krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieży-
we, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędli-
ny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny .

(111) 351314 (220) 2021 08 30 (210) 533326
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 11
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBTILER VIR&BACT PROTECT
(540) 

(591) czarny, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 03 .13 .20, 18 .07 .01, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 Nawierzchnie z  granulatu gumowego stosowane 
na placach zabaw, Gumowe płytki podłogowe, Materiały budowlane 
niemetalowe o właściwościach akustycznych, 27 Materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu .

(111) 351315 (220) 2021 08 30 (210) 533347
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GNE
(540) 

(591) ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, ciemnozielony, 
jasnoszary
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Regulatory napięcia do energii elektrycznej, urządzenia 
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, aparatura i urządze-
nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia i przy-
rządy do regulacji dystrybucji energii, urządzenia do pomiaru, mo-
nitorowania i analizowania zużycia energii, moduły fotowoltaiczne, 
komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do  przekształcania promieniowania słonecznego na  energię elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z energii słonecznej .

(111) 351316 (220) 2021 08 30 (210) 533348
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04

(732) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sermatec
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski, niebieski, jasnoszary, zielony
(531) 26 .02 .01, 26 .02 .07, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, ko-
mórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), 
urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania sło-
necznego na  energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i  in-
stalacje do  wytwarzania energii elektrycznej z  energii słonecznej, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do przetwarza-
nia danych, instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, przekaźniki elek-
tryczne .

(111) 351317 (220) 2021 08 30 (210) 533399
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 02 .01 .02, 29 .01 .14, 26 .01 .14
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko-
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 Organizowanie 
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur-
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z  dziedziny strzelectwa, 
41 Usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek 
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji 
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie-
niem strzelectwa dla osób sprawnych i  niepełnosprawnych, orga-
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym 
dla instruktorów strzelectwa, Doradztwo w zakresie strzelectwa, 42 
Doradztwo w  zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple-
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz 
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 Prowadzenie 
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze-
nie internatów w zakresie zakwaterowania .

(111) 351318 (220) 2021 08 31 (210) 533401
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 27
(732) HANULA ZBIGNIEW, Jaworze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LUCIDIC
(540) 

(531) 04 .05 .03, 27 .05 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 9 Sprzęt audio .

(111) 351319 (220) 2021 08 30 (210) 533402
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) czerwony, czarny, zielony, biały
(531) 21 .03 .21, 02 .01 .02, 29 .01 .14
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko-
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 Organizowanie 
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur-
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z  dziedziny strzelectwa, 
41 Usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek 
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji 
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie-
niem strzelectwa dla osób sprawnych i  niepełnosprawnych, orga-
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym 
dla instruktorów strzelectwa, Doradztwo w zakresie strzelectwa, 42 
Doradztwo w  zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple-
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz 
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 Prowadzenie 
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze-
nie internatów w zakresie zakwaterowania .

(111) 351320 (220) 2021 08 30 (210) 533403
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 02 .01 .02
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko-
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 Organizowanie 
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur-

towych artykułów sportowych, zwłaszcza z  dziedziny strzelectwa, 
41 Usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek 
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji 
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie-
niem strzelectwa dla osób sprawnych i  niepełnosprawnych, orga-
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa, w tym 
dla instruktorów strzelectwa, Doradztwo w zakresie strzelectwa, 42 
Doradztwo w  zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple-
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz 
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 Prowadzenie 
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze-
nie internatów w zakresie zakwaterowania .

(111) 351321 (220) 2016 07 08 K (210) 531878
(151) 2021 12 13 (441) 2021 08 23
(732) INTUIT INC ., Mountain View (US)
(540) (znak słowny)
(540) MINT
(510), (511) 36 Handel walutami i wymiana walut, Handel walutami 
online w  czasie rzeczywistym, Usługi w  zakresie zarządzania zaso-
bami gotówkowymi, mianowicie ułatwianie transferów elektronicz-
nych odpowiedników gotówki, Usługi transakcji wymiany waluty 
cyfrowej w  zakresie elektronicznych odpowiedników środków pie-
niężnych mających określoną wartość pieniężną z możliwością prze-
lewu .

(111) 351322 (220) 2021 08 10 (210) 532551
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSKIT stop!
(540) 

(531) 03 .13 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 5 Preparaty do  tępienia szkodników, Środki owadobój-
cze, Środki odstraszające owady, Środki do zwalczania owadów .

(111) 351323 (220) 2021 12 20 (210) 537929
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) PODWIKA DOMINIK PODWIKA STUDIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODWIKA STUDIO ATELIER FRYZJERSKIE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 41 Seminaria edu-
kacyjne w  zakresie technik fryzjerskich, 44 Usługi salonu fryzjer-
skiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi 
fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, 
Fryzjerstwo męskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi 
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojsko-
wych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, Wypożyczanie maszyn i  urządzeń do  użytku 
w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich .
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(111) 351324 (220) 2019 05 15 (210) 499817
(151) 2022 01 21 (441) 2021 05 24
(732) INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczepanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Industrial Solutions Group ISG
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  smarami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami do  czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przed-
siębiorstw produkcyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące produkcji, 37 czyszczenie zbiorników, pole-
rowanie (czyszczenie), czyszczenie maszyn, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, informacja o naprawach, informacja o konserwacji 
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, instalacja systemów za-
rządzania ruchem, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn do czysz-
czenia, konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, malowanie 
i  lakierowanie, naprawa filtrów do maszyn i silników, naprawa i kon-
serwacja osi i  części do  nich, naprawa filtrów powietrza wlotowego 
do maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwa-
rzania żywności, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do za-
ładunku-rozładunku, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów 
pomiarowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prze-
twarzania żywności lub napojów, naprawa lub konserwacja urządzeń 
i  instrumentów laboratoryjnych, naprawa maszyn przemysłowych, 
naprawa maszyn do  obróbki odpadów przemysłowych, naprawa 
maszyn, naprawa osi do maszyn, odnowa maszyn i silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni, obróbka przeciwkorozyjna, polerowanie i nadawanie poły-
sku, regulowanie i naprawa palników olejowych, regeneracja maszyn 
zużytych lub częściowo zniszczonych, przegląd silników, przegląd 
maszyn serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, renowacja maszyn, 
renowacja instalacji przemysłowych, remont maszyn, regulowanie 
palników olejowych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, udzie-
lanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją przemysłowych 
instalacji i  urządzeń chemicznych, udzielanie informacji związanych 
z instalacją maszyn, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem prze-
mysłowym, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi instalacji ma-
szyn, usługi konserwacji maszyn, usługi sprzątania, usługi opróżniania 
[czyszczenia], usługi w zakresie smarowania, usługi w zakresie powle-
kania w  celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, 
usługi w  zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów 
przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie oczyszczania 
przez szorowanie, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, żadna 
z powyższych usług nie jest związana z budową, instalacją, montażem, 
naprawą, konserwacją i remontem elewacji budynków lub wnętrz lub 
usługami zarządzania związanymi z  budową, instalacją, montażem, 
naprawą, konserwacją i remontem elewacji budynków lub ich wnętrz, 
42 usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne w zakresie 
analizy maszyn, badania dotyczące technologii budowy maszyn, ba-
dania inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania w dzie-
dzinie technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo technicz-
ne dotyczące testowania, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, 
dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria mechaniczna, usługi 
doradcze w  zakresie inżynierii przemysłowej, udzielanie informacji 
dotyczących inżynierii przemysłowej, testy inżynieryjne, sporządzanie 
raportów technicznych, prowadzenie badań inżynierskich, projekto-
wanie techniczne i  doradztwo, projektowanie techniczne, pomiary 
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania maszyn, 
usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, usługi 
inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, usługi do-
radztwa technologicznego w  zakresie analiz budowy maszyn, inży-
nieria (prace inżynieryjne), inżynieria techniczna, prace inżynieryjne, 
projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi w  zakresie badań 
i  opracowywania w  obszarze inżynierii, badania związane ze  skom-
puteryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, doradztwo, 
konsultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, ba-
dania z  zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów tech-
nicznych, usługi komputerowe do  analizy danych, usługi w  zakresie 

badań komputerowych, analizy naukowe wspomagane komputero-
wo, badania techniczne, badania laboratoryjne, badania dotyczące 
maszyn przemysłowych, badania technologiczne, monitorowanie sta-
nu maszyn, monitorowanie stanu smarów, laboratoryjne usługi ana-
lityczne, opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie 
maszyn przemysłowych, sporządzanie raportów dotyczących badań 
technicznych, przemysłowe analizy i  usługi badawcze, usługi analiz 
przemysłowych wspomaganych komputerowo, udzielanie informacji 
na  temat usług analiz i  badań przemysłowych, usługi laboratoryjne, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie badań 
przemysłowych, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze 
inżynierii, usługi w  zakresie analizy przemysłowej, usługi w  zakresie 
analizy danych technicznych, usługi technologiczne w  zakresie pro-
dukcji, usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi w  zakresie 
monitorowania procesów przemysłowych, kontrola maszyn i  urzą-
dzeń przemysłowych, przegląd urządzeń, testowanie maszyn, usłu-
gi w  zakresie pomiarów i  testów technicznych, żadna z  powyższych 
usług nie odnosi się do usług projektowania elewacji lub wnętrz, usług 
inżynierii budowlanej, budowy, instalacji, montażu, naprawy, konser-
wacji i remontu elewacji lub wnętrz budynków .

(111) 351325 (220) 2021 10 19 (210) 535426
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w  zakresie artykułów perfumeryj-
nych, Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, artykułów 
perfumeryjnych i  produktów do  pielęgnacji urody, Usługi handlu 
detalicznego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, Marketing internetowy, Administrowanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie sklepów detalicznych, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i  pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-
line, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Usługi w  zakresie zamówień online, 
Telemarketing, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych .

(111) 351326 (220) 2021 11 08 (210) 536226
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZONDA
(510), (511) 36 Agencje wymiany walut, Biura wymiany walut, Dostar-
czanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, Handel wa-
lutami, Handel walutami i wymiana walut, Handel walutami online 
w czasie rzeczywistym, Handlowanie walutami, Pośrednictwo walu-
towe, Prowadzenie transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, 
Sporządzanie i notowanie informacji o kursach wymiany walut, Udo-
stępnianie informacji na temat cen kursu walut, Udostępnianie infor-
macji związanych z  transakcjami walutowymi, Usługi pośrednictwa 
walutowego, Usługi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w  zakresie 
wirtualnej waluty, Usługi wymiany walut, Wymiana finansowa walu-
ty wirtualnej, Wymiana walut [kantory], Wymiana wirtualnej waluty, 
Transfer elektroniczny kryptoaktywów, Wymiana finansowa krypto-
aktywów .

(111) 351327 (220) 2021 11 23 (210) 536829
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 20
(732) MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOSONEO
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(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez 
sprzedaż znaczków charytatywnych, Gromadzenie funduszy na  cele 
charytatywne za  pomocą imprez rozrywkowych, Inwestowanie fun-
duszy na  cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Organizowanie wydarzeń mających na  celu zbiera-
nie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na  rzecz osób trzecich], Przydzielanie dotacji pieniężnych 
dla organizacji charytatywnych, Udzielanie informacji związanych 
ze  zbiórkami funduszy na  cele charytatywne, Usługi charytatywne, 
mianowicie usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla 
dzieci potrzebujących, Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne 
za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, 41 Administrowanie [organizacja] konkursami, 
Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Konkursy przez 
telefon, Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Orga-
nizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Prowadzenie kon-
kursów w  Internecie, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Usługi 
rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe związane z kon-
kursami, Usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu .

(111) 351328 (220) 2021 10 20 (210) 535473
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) GRUPA 2 .0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bliski Zawsze udane zakupy!
(540) 

(591) różowy, biały, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 
24 .17 .01, 24 .17 .04, 10 .03 .10, 10 .03 .11, 10 .03 .13, 26 .03 .01, 26 .03 .06, 
26 .03 .07, 26 .04 .04, 26 .04 .11, 26 .04 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie wyrobów piekarniczych, 
Usługi handlu detalicznego związane z  napojami alkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy .

(111) 351329 (220) 2021 11 08 (210) 536227
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) GENDOSZ SARA SASA RECRUITMENT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaSa Recruitment
(540) 

(531) 26 .04 .03, 26 .04 .12, 26 .04 .18, 26 .01 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01

(510), (511) 35 Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji 
personelu, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagra-
nicznych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Usługi public relations, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i  marketingowe, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Badania rynko-
we, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Telemarketing, Doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Biura pośrednictwa pracy, 
41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Tłumaczenia, Usługi przekwalifikowania zawo-
dowego .

(111) 351330 (220) 2021 07 15 (210) 531615
(151) 2022 02 23 (441) 2021 11 08
(732) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiŚOT
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 03 .01 .14
(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, Telekomunikacja, Telekomuni-
kacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie instalacji telekomunika-
cyjnych, Usługi dostawców Internetu (ISP), Usługi dostawców usług 
internetowych (ISP), Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi infor-
macyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi sieci telekomu-
nikacyjnych, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi Teleko-
munikacyjne, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie 
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostę-
pu do sieci telekomunikacyjnych .

(111) 351331 (220) 2021 10 12 (210) 535143
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) isok
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napo-
je izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeź-
wiające, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, drinki na  bazie piwa, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje serwatkowe, soki, 
sorbety jako napoje, syropy do napojów, owocowe nektary bezalko-
holowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
smoothie, 38 Zapewnianie dostępu do  treści, stron internetowych 
i  portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za  po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Elektro-
niczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i  ilustracji 
przez światową sieć komputerową, Elektroniczna transmisja danych 
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna 
wymiana danych przechowywanych w  bazach danych dostępnych 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Komputerowa trans-
misja wiadomości, informacji i obrazów, Komunikacja przez termina-
le komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Łączność 
za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
Przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przesyłanie wiadomo-
ści za  pośrednictwem witryny internetowej, Transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnia-
nych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć kom-
puterową, Transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, 
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Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Mo-
bilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Transfer cyfrowy danych, Transmisja sieciowa 
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja wiadomości, da-
nych i  treści za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościo-
wych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie tekstu .

(111) 351332 (220) 2021 11 26 (210) 536976
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) KOPER DARIUSZ, KOPER RADOSŁAW TOM-NET SPÓŁKA 
CYWILNA, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tom-net
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Instalacja ogniw i  modułów fotowoltaicznych, Kon-
serwacja, naprawa i odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie sieci 
telekomunikacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Układanie 
kabli w  budynkach do  przekazu telekomunikacyjnego, Układanie 
przewodów telekomunikacyjnych, Instalacja kabli do dostępu do In-
ternetu, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, Usługi in-
stalowania rur, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, Podziemne 
prace konstrukcyjne w  zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, Usługi układania przewodów elektrycznych, Usłu-
gi w zakresie instalacji elektrycznych, 38 Informacja o telekomunika-
cji, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Tele-
komunikacja, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Usługi 
dostawców Internetu (ISP), Usługi dostawców usług internetowych 
(ISP), Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi informacyjne on-li-
ne związane z  telekomunikacją, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 
Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi światłowodo-
wej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjnej 
sieci cyfrowej, Usługi telekomunikacyjne, Użytkowanie szerokopa-
smowych sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do sieci 
telekomunikacyjnych .

(111) 351333 (220) 2021 09 01 (210) 533465
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 18
(732) SIRTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIR TEL
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie naprawy i konserwa-
cja: instalacja kabli do dostępu do Internetu, Instalacja okablowania 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja, konser-
wacja i  naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalowanie bez-

przewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i  bezprzewodowych 
lokalnych sieci komputerowych, Instalowanie bezprzewodowego 
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, Instalo-
wanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie komórko-
wych systemów przywoławczych, Instalowanie sieci telekomunika-
cyjnych, Instalowanie systemów łączności komórkowej, Instalowanie 
urządzeń do  sieci danych, Konserwacja i  naprawa sieci transmisji 
danych, Konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów teleko-
munikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącznościowego, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Układanie ka-
bli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Układanie prze-
wodów telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych .

(111) 351334 (220) 2021 09 01 (210) 533466
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY 
LIMITED, Shenyang (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 01 .15 .17, 26 .05 .03, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 
26 .01 .08, 26 .01 .11, 26 .01 .13
(510), (511) 32 Piwo, Napój imbirowy, Piwo słodowe, Brzeczka piwna, 
Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Brzeczka słodowa, Bezalko-
holowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, Woda [napoje], Woda mineralna [napoje] .

(111) 351335 (220) 2021 09 03 (210) 533525
(151) 2022 02 04 (441) 2021 09 27
(732) PROMETRIQ AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODONET RODOMED
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 14 .05 .23, 29 .01 .01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41 Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Pu-
blikowanie książek, Organizowanie i prowadzenie pracowni specja-
listycznych [szkolenia], Wyższe uczelnie [edukacja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], 42 Badania naukowe, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych .

(111) 351336 (220) 2021 09 03 (210) 533527
(151) 2022 02 04 (441) 2021 09 27
(732) KARKUT MAREK, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBI
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(540) 

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa produktów spożyw-
czych, Dostawa żywności i  napojów przygotowanych do  spoży-
cia, Magazynowanie żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi w  zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Lo-
dziarnie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi do-
radcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w  zakresie przygoto-
wania żywności, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, Usługi doradcze w  dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, Usługi doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Usługi 
informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywno-
ści i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 351337 (220) 2021 09 06 (210) 533578
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) KASPRZYCKA-ROSIKOŃ GRAŻYNA ROSIKON PRESS,  
Izabelin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZLAK NADZIEI
(510), (511) 16 Czasopisma, Publikacje drukowane, Książki, Podręcz-
niki [książki], Dzienniki, Periodyki, Gazety, Komiksy, Etykiety z  pa-
pieru lub kartonu, Fotografie, Karty pocztowe, Kalendarze, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Materiały do introligatorstwa, 
Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, 
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wy-
jątkiem aparatów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], Papier, Torebki do pakowania [ko-
perty, woreczki] z  papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty 
z  papieru, Karton, zakładki do  książek, Zakładki do  stron, Broszury, 
Widokówki, Inne wydawnictwa prasowe oraz reklamowe, Albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, Albumy do wklejania, Kartki z życze-
niami, Kartki okolicznościowe, Katalogi, Mapy geograficzne, Obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Plansze, płytki gra-
werskie, Plany, Prospekty, Reprodukcje graficzne, Rysunki, Stemple 
do pieczętowania, Usuwalne znaczki (stemple), Wzory do haftowa-
nia, Wzory do kalkowania, Znaczki pocztowe, Szablony [artykuły pi-
śmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, Ulotki, Papeteria, Galanteria 
papiernicza, Artykuły introligatorskie, Pamiętniki, Terminarze druko-
wane, Zeszyty do pisania lub rysowania, Podkładki do pisania z klip-
sem, Podkładki na  biurko, Podstawki pod kufle do  piwa, Podkładki 
pod nakrycie z papieru, Maty stołowe z papieru i  lektury, Flagi de-
koracyjne z papieru, Drukowane publikacje promocyjne, Drukowane 
publikacje reklamowe, Biuletyny informacyjne, Drukowane foldery 
informacyjne, Artykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], Pióra i  długo-
pisy [artykuły biurowe], Notatniki [notesy], Drukowane emblema-
ty, Pocztówki i  widokówki, Teczki papierowe, Teczki z  notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], Teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], Koperty [artykuły piśmienne], Pod-
stawki do długopisów i ołówków, Skoroszyty do dokumentów, Sko-
roszyty na dokumenty, Skoroszyty, Bloczki karteczek samoprzylep-
nych [artykuły biurowe], Bloczki notatnikowe, Bloczki do notowania, 
Fiszki [materiały piśmienne], Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Torby papierowe, Znaczki metalowe (pinsy), Klipsy do etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], Zwijacze do  identyfikatorów [artyku-

ły biurowe], Pojemniki na  długopisy, Pojemniki na  ołówki, Pudelka 
na pióra, ołówki i długopisy, Pudełka z papieru lub kartonu, 41 Or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi 
muzeów [wystawy], Usługi w zakresie organizowania wystaw innych 
niż w  muzeach, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, Organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Informacja o edukacji, Naucza-
nie indywidualne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [rozrywka], Dystrybucja filmów, Produkcja 
filmów, innych niż, reklamowe, Produkcja seriali, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np . 
do  filmów], Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, Montaż 
taśm wideo, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Realizacja i wystawianie spektakli, Wystawianie 
spektakli na  żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Organizacja, 
montaż, produkcja i  prowadzenie teleturniejów, imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizacja 
i prowadzenie szkoleń, konkursów i  teleturniejów z  interaktywnym 
udziałem widzów i słuchaczy, Usługi pokazów filmowych, Usługi stu-
dia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi wynajmu na-
grań, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Studia 
filmowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Fotoreportaże, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kul-
turalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwa-
rzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, Organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie widowisk [impresariat], Produkcja 
widowisk, 42 Usługi techniczne związane z prowadzeniem portali in-
ternetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośred-
nio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktyw-
nej, Programowanie komputerów, Utrzymanie oraz udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumen-
tów na  formę elektroniczną, Usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet-kawiarenka internetowa, Usługi dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, Usługi 
tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 
Zarządzanie portalem internetowym, Usługi w  zakresie tworzenia 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, Usługi w za-
kresie administrowania stronami internetowymi .

(111) 351338 (220) 2021 09 06 (210) 533608
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bilaflex
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi .

(111) 351339 (220) 2021 09 06 (210) 533609
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BBA Complex
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  pa-
znokci, kosmetyki do rzęs, eyelinery .
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(111) 351340 (220) 2021 09 06 (210) 533610
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Drotapil Forte
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, Suplementy diety dla ludzi, środki przeciwbólowe .

(111) 351341 (220) 2021 09 03 (210) 533526
(151) 2022 02 04 (441) 2021 09 27
(732) KARKUT MAREK, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMBI
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa produktów spożyw-
czych, Dostawa żywności i  napojów przygotowanych do  spoży-
cia, Magazynowanie żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi w  zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Lo-
dziarnie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi do-
radcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w  zakresie przygoto-
wania żywności, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, Usługi doradcze w  dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, Usługi doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Usługi 
informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywno-
ści i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 351342 (220) 2020 01 23 (210) 509362
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) JAMROŻY MAŁGORZATA, Ińsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GAJA HORNBY
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych umieszczone na nośnikach, muzyka cyfro-
wa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka 
cyfrowa do pobrania udostępniana w witrynach internetowych MP3, 
muzyka cyfrowa do  pobrania dostarczana z  witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z Internetu, nagrania 
video z  muzyką do  pobrania, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostar-
czana z  Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z  Internetu, nagra-
ne płyty kompaktowe z muzyką, nagranie wideo z muzyką, muzyka 
cyfrowa do pobrania, dyski optyczne z muzyką, płyty kompaktowe 
z muzyką .

(111) 351343 (220) 2020 08 04 (210) 516741
(151) 2021 01 05 (441) 2020 09 21
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Passion of Life
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .11, 29 .01 .12

(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, cemen-
towe pokrycia ochronne, elementy budowlane prefabrykowane 
(niemetalowe-), elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, 
elementy budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budowla-
ny], gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa, 
gotowe betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materia-
ły budowlane na bazie wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, materiały cementujące, materiały podłogowe (nie-
metalowe-), 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) 351344 (220) 2020 03 19 (210) 511662
(151) 2020 12 15 (441) 2020 08 31
(732) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI KOTWICA KOŁOBRZEG,  
Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOTWICA KOŁOBRZEG
(510), (511) 16 okolicznościowe reklamowe: informatory, publikacje, 
foldery, mapy, ulotki, czasopisma, broszury, kalendarze, atlasy, foto-
grafie, albumy, druki, notesy, katalogi, przybory do pisania, fotogra-
fie, proporce, chorągiewki, prospekty, stemple, pocztówki, znaczki, 
nalepki, emblematy, etykietki, reklamowe torby i  torebki z  papieru 
u tworzyw sztucznych, reklamowy papier do pakowania, podstawki 
do piwa, zakładki do książek, grafiki, obrazy, reprodukcje, drukowane 
materiały edukacyjne, 25 odzież, bielizna, bluzki, koszule, krawaty, 
szale, nakrycia głowy, rękawice, skarpety, bluzy, koszulki sportowe, 
odzież na  gimnastykę, ubiory plażowe, kąpielówki, kąpielowe ko-
stiumy, kąpielowe czepki, kąpielowe płaszcze, ubrania dla kolarzy, 
kombinezony do jazdy na nartach wodnych, osłony przed słońcem 
(daszki), obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, buty nar-
ciarskie, buty piłkarskie (korki), tenisówki, trampki, sandały, 28 gry 
i  zabawki, artykuły sportowe i  gimnastyczne, stacjonarne rowery 
treningowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane 
w  kulturystyce, 41 usługi w  zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, 
treningów oraz zajęć związanych z rozwojem kultury fizycznej, usłu-
gi w zakresie organizowania działalności sekcji sportowych różnych 
dyscyplin sportowych, organizowanie zawodów sportowych i obo-
zów sportowych, organizowanie konkursów i  pokazów w  zakresie 
sportu, rekreacji oraz rehabilitacji, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi rozrywkowe w  postaci wydarzeń sportowych, publikowanie 
informacji o  imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, 
organizowanie szkoleń sportowych wśród dzieci i  młodzieży, udo-
stępnianie klubowych obiektów sportowych, wypożyczanie sprzę-
tu rekreacyjnego i  sportowego, publikowanie książek i  materiałów 
szkoleniowych, usługi klubów kondycyjno-gimnastycznych .

(111) 351345 (220) 2019 02 20 (210) 496146
(151) 2019 11 13 (441) 2019 06 17
(732) COCHÓR ROBERT COBIS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKTYWNE EMOLIENTY
(540) 

(591) szary, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 29 .01 .15, 26 .02 .03
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy do  ciała, balsamy do  opalania, balsamy 
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do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, balsamy do rąk nieleczni-
cze, balsamy do  redukcji cellulitu, balsamy do  stóp (nielecznicze-), 
balsamy do ust, balsamy do włosów, balsamy oczyszczające, balsa-
my, inne niż do celów medycznych, balsamy po opalaniu, błyszczyki 
do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], chusteczki jednorazowe nasą-
czone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami ko-
smetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do  oczyszczania 
skóry, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, detergenty, dezodoranty, dezodo-
ranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty do cia-
ła [wyroby perfumeryjne], dezodoranty do  pielęgnacji ciała, 
dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony 
przeciwsłonecznej, emulsje do  mycia ciała nie  zawierające mydła, 
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmac-
niania paznokci, emulsje na  dzień, emulsje po  goleniu, emulsje 
do depilacji, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem prze-
ciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kompaktowe kosmety-
ki do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, korektor do twarzy korektory do plam i wyprysków, korektory 
[kosmetyki], korektory pod oczy, kosmetyczne emulsje do opalania, 
kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosme-
tyczne płyny do włosów kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosme-
tyczne pudry do  twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosme-
tyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki dla dzie-
ci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do  brwi, kosmetyki do  cery 
zmarszczkowej, kosmetyki do  makijażu, kosmetyki do  makijażu 
do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu 
twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  pielęgnacji urody, kosmetyki 
do  rzęs, kosmetyki do  samoopalania, kosmetyki do  stosowania 
na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosme-
tyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do  skóry, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, 
kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, kosmetyki przezna-
czone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszko-
wanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zesta-
wach, kosmetyki w  postaci cieni do  powiek, kosmetyki w  postaci 
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, ko-
smetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuro-
nowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia 
do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kredka do oczu, 
kredka do  powiek, kredki do  makijażu, kredki do  makijażu oczu, 
kredki do  oczu, kredki do  oczu w  płynie, kredki do  powiek, kredki 
do ust, krem bazowy, krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów 
medycznych, krem do  jasnej karnacji, krem do  opalania, krem 
do opalania dla niemowląt, krem do rak, krem do skórek wokół pa-
znokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem na odparzenia pie-
luszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, 
krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, 
kremy BB, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż 
lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromatera-
pii, kremy do  ciała [kosmetyki], kremy do  ciała, kremy do  depilacji, 
kremy do  demakijażu, kremy do  golenia, kremy do  jasnej karnacji 
[do użytku kosmetycznego], kremy do masażu, nie do celów leczni-
czych, kremy do  mycia, kremy do  oczyszczania skóry, kremy 
do  oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do  odżywiania skóry 
do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania skó-
ry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku 
medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pie-
lęgnacji skóry na  bazie końskiego oleju, kremy do  pielęgnacji wło-
sów, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania 
skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twa-
rzy, kremy do  twarzy do  użytku kosmetycznego, kremy do  twarzy 
i ciała, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki] kremy do twarzy [kosme-
tyki], kremy do  usuwania owłosienia, kremy do  utrwalania fryzury, 
kremy do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy 
do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, kremy konserwujące do  skóry, kremy korygujące, 

kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne 
do  skóry suchej, kremy kosmetyczne do  ujędrniania skóry wokół 
oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, 
kremy na  noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nie-
lecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne do  włosów, kremy 
oczyszczające, kremy odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze, kre-
my perfumowane, kremy ujędrniające skórę, kremy tonizujące [ko-
smetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy samoopalające, 
kremy redukujące plamy starcze, kremy przed goleniem, kremy prze-
ciwzmarszczkowe, kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu 
się skóry, kremy pod prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosme-
tycznego], kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów, kre-
my wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy 
złuszczające, kryształki do kąpieli (nielecznicze-), kryształki do kąpie-
li, kule do  kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i  barwnikami, 
lakier do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznok-
ci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, maści do celów ko-
smetycznych, makijaż (preparaty do-), makijaż (puder do-), makijażu 
(puder do-), maseczki do ciała, maści [nielecznicze], maseczki do cia-
ła w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry 
[kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twa-
rzy, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, do celów to-
aletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki 
nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, 
maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, maska 
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, maski do ciała w płynie [do użytku 
kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, ma-
ski kosmetyczne, masła do  twarzy, masła do  twarzy i  ciała, masło 
do ciała, masło do rąk i ciała, materiały na powłoki do paznokci u rąk, 
mgiełki do  ciała, mieszanki do  pielęgnacji skóry po  wystawieniu 
na działanie promieni słonecznych, mieszanki do rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], mleczka do  ciała, mleczka do  ciała dla niemowląt, 
mleczka do demakijażu, mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka 
do  pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, 
mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, 
mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko 
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mlecz-
ko oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mus do pielę-
gnacji skóry, musująca piana do  kąpieli, mydełka, mydła, mydła 
do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do  użytku osobistego, mydła do  użytku domowego, mydła 
granulowane, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, 
mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, 
mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła 
w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydło 
alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło dezodoryzują-
ce, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, mydło mig-
dałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane, 
mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone chusteczki 
do  oczyszczania [nielecznicze, do  użytku osobistego], nasączone 
chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne, na-
wilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane 
chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświe-
żające chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe do rąk 
nasączane balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecz-
nicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze 
balsamy do  ust, nielecznicze koncentraty do  kąpieli, nielecznicze 
kremy do  ciała, nielecznicze kremy do  kąpieli, nielecznicze kremy 
do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kre-
my do  stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy 
pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze mleczka do  skóry, nielecznicze mydła toaletowe, nie-
lecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze 
pasty do zębów, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pereł-
ki do  kąpieli, nielecznicze pianki do  kąpieli, nielecznicze płukanki 
do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze pły-
ny do kąpieli, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny 
do  oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do  włosów, nielecznicze 
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płyny stymulujące do  skóry, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji 
urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze pre-
paraty do  pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do masa-
żu, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nie-
lecznicze preparaty do  namaczania stóp, nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji ciała nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ust, nie-
lecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty do  pielęgnacji twarzy, nieleczni-
cze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające 
usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do  ką-
pieli, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nie-
lecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki nawilżają-
ce, nielecznicze środki oczyszczające w  kremie, nielecznicze 
szampony do włosów, nieleczniczy krem do twarzy, nielecznicze żele 
do kąpieli, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy 
puder do  ciała, nieleczniczy puder do  twarzy, niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, niemedyczne płyny do płuka-
nia jamy ustnej, niemedyczne preparaty do  kąpieli, oczyszczające 
maseczki do twarzy, odświeżacze do skóry, odżywka do włosów dla 
dzieci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, od-
żywki do  skóry głowy w  formie sprayu, odżywki do  ust, odżywki 
do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów 
w  kostce, odżywki nawilżające do  włosów, odżywki pielęgnacyjne 
do  włosów, odżywki stosowane na  włosy, odżywki utwardzające 
do  paznokci [kosmetyki], olejek do  kąpieli, olejek do  skórek wokół 
paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów, olejek uła-
twiający czesanie, olejki blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała, olejki do cia-
ła i  twarzy, olejki do  ciała [kosmetyki], olejki do  kąpieli do  celów 
kosmetycznych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki 
do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki do masażu ciała, olej-
ki do masażu, nielecznicze, olejki do masażu twarzy, olejki do odży-
wiania włosów, olejki do  opalania, olejki do  opalania do  celów ko-
smetycznych, olejki do  opalania [kosmetyki], olejki do  pielęgnacji 
skory [kosmetyki], olejki do  pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki 
i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki ko-
smetyczne do  naskórka, olejki naturalne do  celów kosmetycznych, 
olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełniające 
do  dozowników, zawierające produkty do  mycia ciała, opakowania 
uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, opako-
wania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, opakowania 
uzupełniające do dozowników kosmetyków, opakowania uzupełnia-
jące do dozowników zawierające szampon, opakowania uzupełniają-
ce do  dozowników, zawierające produkty do  utrwalania włosów, 
opakowania uzupełniające do  dozowników, zawierające mydło 
do rąk, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, paznokci 
(lakiery do ), peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi 
do twarzy [kosmetyki], peeling do stóp, peelingi złuszczające do cia-
ła, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelin-
gi złuszczające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, 
pianka do  czyszczenia, piana do  kąpieli, pianka do  golenia, pianka 
do  kąpieli dla niemowląt, pianka do  stylizacji, pianka do  włosów, 
pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów, pianki oczyszczają-
ce, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, pianki [przy-
bory toaletowe] do  stylizacji włosów, piany do  kąpieli, pieniące się 
żele do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, płatki kąpielowe, płu-
kanki do  oczu, nie  do  celów medycznych, płukanki do  włosów 
[do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon z odżyw-
ką], płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn 
do  mycia naczyń, płyn do  twarzy, płyn tonizujący do  twarzy, ciała 
i rąk, płynne kremy [kosmetyki], płyny do demakijażu, płyny do gole-
nia, płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemow-
ląt, płyny do  kuracji wzmacniających włosy, płyny do  mycia, płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania 
skóry, płyny do  pielęgnacji skóry (kosmetyki], płyny do  pielęgnacji 
twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy 
ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp 
nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do włosów, płyny 
do włosów i ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosme-
tyczne przed goleniem, płyny ochronne do  włosów, płyny oczysz-

czające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny 
redukujące zmarszczki wokół oczu, płyny po  goleniu, podkład 
do makijażu, podkład w kremie, podkłady do lakierów do paznokci, 
podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady 
kosmetyczne do twarzy, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, pomady do włosów, preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosme-
tyki], preparaty czyszczące do  użytku osobistego, preparaty czysz-
czące, którymi nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci 
pianek, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia 
nosa do celów higieny osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty 
do  demakijażu oczu, preparaty do  depilacji, preparaty do  golenia, 
preparaty do  depilacji i  golenia, preparaty do  kąpieli, preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające sub-
stancji leczniczych, preparaty do  kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do  kąpieli w  pianie, preparaty do  koloryzacji włosów, preparaty 
do kuracji paznokci, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do ku-
racji włosów, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do my-
cia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pre-
paraty do  mycia rąk, preparaty do  mycia włosów, preparaty 
do  ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do  ochrony przeciwsło-
necznej [kosmetyczne], preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej 
do  użytku kosmetycznego, preparaty do  ochrony włosów przed 
słońcem, preparaty do pielęgnacji zębów, preparatyko pedicure, pre-
paraty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji tkanin, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, 
preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do rozjaśniania skory, preparaty do samoopalania [kosmety-
ki], preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układa-
nia włosów, preparaty do  włosów, preparaty do  wzmacniania 
paznokci, preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosme-
tycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, prepara-
ty koloryzujące do  brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do złuszcza-
nia naskórka, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty kosme-
tyczne do  odchudzania, preparaty kosmetyczne do  oczyszczania 
skóry, preparaty kosmetyczne do  przyspieszania schnięcia lakieru 
na  paznokciach, preparaty kosmetyczne do  włosów i  skóry głowy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pod 
prysznic, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty 
kosmetyczne do  pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne 
do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty ko-
smetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosme-
tyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
twarzy, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosme-
tyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, 
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty ko-
smetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące od-
rastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne wspomagające odchu-
dzanie, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed 
oparzeniem, słonecznym preparaty likwidujące opuchliznę i  cienie 
pod oczami, preparaty myjące, preparaty myjące do użytku osobiste-
go, preparaty nabłyszczające do  włosów, preparaty nawilżające 
do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nieleczni-
cze do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające 
skórę, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się 
skóry, preparaty po  opalaniu, do  celów kosmetycznych, preparaty 
pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, 
preparaty samoopalające [kosmetyki], preparaty ściągające do  ce-
lów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, preparaty toaletowe, 
preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów 
kosmetycznych, preparaty wygładzające i prostujące włosy, prepara-
ty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszcza-
jące do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do twarzy 
do użytku kosmetycznego, preparaty zmiękczające [kosmetyki], pro-
dukty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty 
do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowa-
nych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do za-
pobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty 
kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do ochrony ust, pro-
dukty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produk-
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ty poprawiające teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosme-
tyki], produkty przeciwsłoneczne do  ust [kosmetyki], produkty 
utrwalające do  włosów, produkty wodoodporne z  filtrem przeciw-
słonecznym, produkty z  mydła, przeciwpotowe mydła, puder dla 
niemowląt, serum do  celów kosmetycznych, serum do  pielęgnacji 
włosów, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do ukła-
dania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapo-
biegające starzeniu się, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji-], sole do  kąpieli, sole kąpielowe do  celów innych niż lecznicze, 
sole pod prysznic, nie do celów medycznych, spraye do ciała, spraye 
do ciała [nielecznicze], środek do mycia rąk środki depilujące, środki 
do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów, środki do demaki-
jażu oczu, środki do  demakijażu, środki do  makijażu oczu, środki 
do  mikrodermabrazji, środki do  mycia rak, środki do  mycia zębów, 
środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki 
do nawilżania włosów, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosme-
tyki], środki do oczyszczania skóry twarzy, środki do pielęgnacji wło-
sów, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci żelo-
wych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawil-
żające po opalaniu środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się 
skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszcza-
jące skórę, środki toaletowe, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do  celów medycznych, środki zmiękczające skórę [emolienty], 
środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórki 
przy paznokciach, suche szampony, szampon do włosów, szampon 
w piance dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szam-
pony do ciała, szampony do użytku osobistego szampony do wło-
sów szampony do  włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, 
nie  do  celów leczniczych, szampony nielecznicze, szampony prze-
ciwłupieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką do wło-
sów, szampony zmiękczające, szminki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust, toni-
ki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmety-
ki], toniki do  użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do  ciała, 
toniki [kosmetyki], toniki kosmetyczne do  twarzy, wielofunkcyjne 
preparaty kosmetyczne do skóry, wody mineralne w sprayu do celów 
kosmetycznych, woski do depilacji, woski do masażu, wzmacniające 
preparaty kosmetyczne do  ujędrniania skóry, żel do  kąpieli, żel 
do paznokci, żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żel z alo-
esem do  celów kosmetycznych, żele do  ciała, żele do  czyszczenia 
zębów, żele do  demakijażu, żele do  golenia, żele do  kąpieli i  pod 
prysznic nie do celów medycznych, żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, żele do opalania, żele do rąk, żele do twarzy, żele 
do stylizacji włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwa-
lania fryzury, żele do  użytku kosmetycznego, żele do  włosów, żele 
do  wybielania zębów, żele ochronne do  włosów, żele nawilżające 
[kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele 
po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele w sprayu do układania 
włosów, żele pod prysznic, żelowe maseczki na oczy, żelowe płatki 
pod oczy do  celów kosmetycznych, zestawy do  makijażu, zestawy 
do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, ze-
stawy kosmetyków, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, zioła 
do kąpieli, 5 preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje 
dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, kre-
my do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermatologiczne-
go, przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne do paznokci, środ-
ki antymikrobowe do  użytku dermatologicznego, preparaty 
farmaceutyczne do użytku w dermatologii, maści lecznicze do lecze-
nia schorzeń dermatologicznych, środki przeciwdrobnoustrojowe 
pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicznego, lecznicze 
kremy do  skóry, farmaceutyczne płyny do  skóry, płyny medyczne 
do skóry, toniki do skóry [lecznicze], wypełnienia skóry do wstrzyki-
wania, kremy lecznicze do  pielęgnacji skóry, płyny do  pielęgnacji 
skóry [lecznicze], lecznicze kuracje do skóry głowy, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści lecz-
nicze do stosowania na skórę, kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku medyczne-
go, preparaty farmaceutyczne do  nawilżania skóry podczas ciąży, 
środki odstraszające komary do nakładania na skórę, preparaty far-
maceutyczne do  leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, anty-
bakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye anty-
septyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  skórę, produkty 
i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowa-

nemu ciążą, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry 
w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powsta-
waniu skaz na skórze podczas ciąży, produkty i preparaty farmaceu-
tyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, preparaty 
medyczne, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego .

(111) 351346 (220) 2019 03 27 (210) 497774
(151) 2019 09 19 (441) 2019 05 27
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Młociny Galeria
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda-
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały 
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla 
celów promocji działalności obiektów biurowych i  handlowych, 25 
ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, 
koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działal-
ności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności 
usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal 
na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlo-
wych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w  ra-
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działal-
ności obiektów biurowych i handlowych .

(111) 351347 (220) 2019 05 31 (210) 500559
(151) 2019 11 26 (441) 2019 08 12
(732) MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYŁ SOBIE PIES
(510), (511) 35 badania, ekspertyzy, doradztwo w zakresie organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
informacyjno-doradcze w  zakresie wdrażania nowych usług i  pro-
duktów w  przedsiębiorstwach, poszukiwania partnerów i  nawiązy-
wania współpracy gospodarczej, tworzenia nowych firm, opraco-
wania biznes-planu i  usługi informacyjne oraz doradcze dotyczące 
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia 
strategii rozwoju firm, usługi zarządzania zasobami ludzkimi, usługi 
reklamowe, promocji i marketingowe na rzecz osób trzecich, tworze-
nie i obróbka tekstów oraz usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, informacja handlowa i ana-
liza kosztów, systematyzacja i  pozyskiwanie komputerowych baz 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw 
w  celach handlowych i  reklamowych w  zakresie: produkcji filmów, 
nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i mu-
zycznych, 41 usługi produkcji filmów, nagrań video, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawanie pro-
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gramów telewizyjnych i  radiowych, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, kongresów, sympozjów, konkursów w zakresie edukacji, 
zawodów sportowych i  programów rozrywkowych, wypożyczanie 
kaset video, płyt CD .

(111) 351348 (220) 2019 07 29 (210) 502845
(151) 2020 01 23 (441) 2019 09 16
(732) BURZA EWA OGRODY NIWA, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY NIWA
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 44 planowanie [projektowanie] ogrodów, usługi ogrod-
nicze, usługi projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi pro-
jektowania wystroju wnętrz biurowych .

(111) 351349 (220) 2021 02 05 (210) 524160
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 08
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sesshi
(510), (511) 8 Nożyczki, Nożyczki do  włosów, Nożyczki fryzjerskie, 
Nożyczki ząbkowane, Brzytwy, Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręcz-
ne], Szczotki druciane [narzędzia ręczne], Szczotki stalowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie] .

(111) 351350 (220) 2021 02 16 (210) 524726
(151) 2021 08 10 (441) 2021 04 26
(732) OLSZEWSKA ANNA, Toruń (PL);
ROGIŃSKA ZUZANNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q EQUERIA HORSE
(540) 

(531) 03 .07 .17, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Arty-
kuły do  owijania nóg koni, Artykuły odzieżowe dla koni, Buty dla 
koni, Derki dla koni przeciw owadom, Derki na konie, Derki polarowe 
dla koni, Naczółki dla koni, Nauszniki dla koni, Nakolanniki dla koni, 
Klapy na oczy dla koni [uprząż], Łykawki dla koni, Ochraniacze na nogi 
i bandaże na kolana dla koni, Okrycia dla koni, Siodła na konia, Uzdy 
dla koni, Uździenice dla koni, Wędzidła dla koni, Koce pod siodła, Ko-
kardy dla zwierząt domowych, Czapraki pod siodła końskie, Getry dla 
zwierząt, Baty, bicze, Baty ujeżdżeniowe, Maski przeciw muchom dla 
zwierząt, Maski na łby końskie, Nagłówki uprzęży, Obroczniaki [worki 
służące karmieniu zwierząt], Obroże dla psów, Obroże dla kotów, Ob-
roże, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Obroże 
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Odzież 
dla psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okry-
cia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Osłony na koń-
ski ogon, Osprzęt do uprzęży, Pasy do siodła, Paski do ostróg, Pasy 
do uprzęży, Parki (okrycia) dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe dla 
psów domowych, Wyroby siodlarskie, Ubranka dla zwierząt, Worki 
do karmienia zwierząt, Worki na obrok, Wyroby rymarskie, Wyroby 
rymarskie ze skóry, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Skórzane smy-
cze, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt do-
mowych, Stroje dla zwierząt domowych, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Dopinane kołnierzy-
ki, Drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim, Gumowe po-
deszwy do japońskich butów jika-tabi, Kieszenie do odzieży, Kołnie-

rzyki przypinane, Kołnierze do  sukienek, Mankiety, Metalowe 
akcesoria do  drewniaków w  stylu japońskim, Paski do  butów, Po-
krowce na  buty, inne niż do  celów medycznych, Wstawki [części 
odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do skarpetek 
stopek [części odzieży], Bandany, Bandany na  szyję, Berety, Berety 
szkockie z pomponem, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty 
[odzież], Chusty, szale na głowę, Cylindry [kapelusze], Czadory, Czap-
ki baseballowe, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzeł-
kiem, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czap-
ki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki 
z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Daszki, 
Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [odzież], Daszki [nakrycia głowy], 
Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Fascynatory [stroiki na głowę], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelu-
sze futrzane, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze plażowe, Ka-
pelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
słomkowe, Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kominiarki, Komi-
niarki narciarskie, Małe kapelusze, Maski ochronne [modna odzież], 
Maski ochronne [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Okrycia głowy 
z daszkiem, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające 
pot, Opaski na  głowę, Opaski przeciwpotne na  głowę, Papierowe 
czapki używane jako części odzieży, Skórzane nakrycia głowy, Spor-
towe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, Termoaktywne na-
krycia głowy, Toczki [kapelusze], Buty do jazdy konnej, Buty damskie, 
Buty dla kobiet, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, 
Buty zimowe, Buty za kostkę, Buty wsuwane, Gumiaki, Gumowce, Ka-
losze [obuwie], Kalosze [wkładane na  obuwie], Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie codzienne, Obuwie dla mężczyzn, Obu-
wie do celów rekreacji, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie do upra-
wiania sportów, Obuwie na  polowania, Obuwie sportowe, Bielizna 
osobista i nocna, Akcesoria na szyję, Anoraki, Apaszki, Apaszki [chust-
ki], Artykuły odzieżowe do  uprawiania jeździectwa konnego [inne 
niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Asco-
ty [krawaty], Bermudy, Bezrękawniki, Bermudy (szorty), Bielizna wy-
szczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bon-
żurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Chustecz-
ki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chusty noszo-
ne na  ramionach, Chusty pareo, Chusty plażowe, Ciepłe kurtki 
robocze, Damskie luźne topy, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Dłu-
gie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, 
Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie 
spodnie, Fartuchy, Fraki, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, 
Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury 
męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynar-
ką], Garnitury w sportowym stylu, Getry, Getry [ochraniacze] zakła-
dane na  buty, Golfy, Golfy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, 
Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Jedwabne krawaty, Kamizelki, 
Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Ka-
mizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, Kaszmiro-
we szale, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Komplety 
koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Koszule, Koszule codzien-
ne, Koszule eleganckie, Koszule do  garniturów, Koszule sportowe, 
Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, 
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z ochraniaczami do użytku sporto-
wego, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Ko-
szulki z  krótkim rękawem, Koszulki z  dzianiny typu pique, Koszulki 
z nadrukami, Krawaty, Krawaty kowbojskie (bolo) z elementami z me-
tali szlachetnych, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krót-
kie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, 
Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki 
jeździeckie, Kurtki koszulowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odbla-
skowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatrosz-
czelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z  dzianiny polarowej, Kurtki 
zamszowe, Kurtki z  rękawami, Kurtki z  kapturem chroniące przed 
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zimnem i wiatrem, Legginsy, Liberie, Letnie ubranka dla dzieci, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szorty z luź-
ną nogawką, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Męska bielizna 
jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie i  damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i  kamizelki, Męskie płaszcze, Mundury, Muszki, Narzutki 
na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] spor-
towe do futbolu amerykańskiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakal-
na odzież wierzchnia, Ocieplacze, Ocieplane kurtki, Odzież damska, 
Odzież codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież dziana, Odzież dzie-
cięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież 
gotowa, Odzież haftowana, Odzież męska, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana 
na ubrania, Odzież pluszowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież re-
kreacyjna, Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież sportowa, 
Odzież sportowa [z  wyjątkiem rękawic do  golfa], Odzież tkana, 
Odzież treningowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież wiatroszczel-
na, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziew-
cząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież 
z  diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z  imitacji skóry, 
Odzież z  lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, 
Odzież ze  skóry, Ogrodniczki, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Opaski przeciwpotne, Palta, Paski, Paski materia-
łowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, 
Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy do przecho-
wywania pieniędzy [odzież], Pasy przez ramię do odzieży, Pelerynki, 
Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Podkolanówki, Podkoszulki, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi 
rękawami, Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciwdeszczowe, Pro-
chowce, Przybrania głowy [woalki], Pulowery, Pumpy, Rękawice jeź-
dzieckie, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, 
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, 
Skarpetki sportowe, Skarpety termoaktywne, Skarpety sportowe, 
Spodenki, Spodnie, Spodnie do  jeździectwa, Spodnie dresowe, 
Spodnie sportowe, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje przeciw-
deszczowe, Stroje sportowe, Swetry, Swetry polo, Szale, Szaliki, Szor-
ty, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Tkane koszule, Topy 
sportowe do rozgrzewki, Topy z półgolfem, Ubrania codzienne, Ża-
kiety męskie, Żakiety z  dzianiny, Znaczniki [narzutki] sportowe, 26 
Chusty do  włosów, Dekoracyjne akcesoria do  włosów, Elastyczne 
opaski do włosów, Elastyczne wstążki do włosów, Frotki do włosów, 
Gumka do związywania włosów, Gumki do kucyków, Gumki do kucy-
ków i  wstążki do  włosów, Klamry do  włosów, Kokardy do  włosów, 
Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], Ozdoby do włosów 
w postaci opasek do zawijania włosów, Siatki na włosy, Spinki do wło-
sów, Wstążki do  włosów, Aplikacje [pasmanteria], Broszki [dodatki 
do ubrań], Dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na go-
rąco do-) [artykuły pasmanteryjne], Guziki, Klamry do odzieży, Klam-
ry do  pasków, Kokardy, rozety, Kołnierzyki (Wkładki sztywne do-), 
Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Lamówki do ubrań, Obwódki i lamówki do ubrań, Ozdobne łaty przy-
lepne do kurtek, Ozdobne guziki, Ozdobne łaty z materiału, Ozdob-
ne plakietki, Ozdoby do  ubrań, Plakietki do  noszenia, nie  z  metali 
szlachetnych, Pióra ptasie [dodatki do  ubrań], Pióra [dodatki 
do ubrań], Pióra do zdobienia, Sprzączki do odzieży, Suwaki, Zamki 
błyskawiczne, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub brelo-
ków do kluczy .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351351 (220) 2021 08 18 (210) 532798
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALEJA GWIAZD
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351352 (220) 2021 08 18 (210) 532799
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMIĘ RÓŻY
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351353 (220) 2021 08 18 (210) 532802
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EARL GREY NIEBIESKI KWIAT
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351354 (220) 2021 08 18 (210) 532804
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSKIE BUENOS
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351355 (220) 2021 08 18 (210) 532805
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HISZPAŃSKA MANDARYNKA
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351356 (220) 2021 08 18 (210) 532806
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MADAGASKAR
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351357 (220) 2021 08 18 (210) 532809
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
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(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAJSKI PTAK
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351358 (220) 2021 08 15 (210) 532811
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) VCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VCOLOR
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 26 .01 .01, 26 .04 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 6 Konstrukcje i  stojaki metalowe w  tym do  banerów 
i  nośników reklamowych, galanteria metalowa, metalowe materia-
ły budowlane, metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe 
wyroby zdobnicze, metalowe elementy do mebli, metalowe palety 
transportowe, metalowe rolety i  żaluzje, 9 Reklamy świetlne w po-
staci neonów, tablic, szyldów, kasetonów, plansz i  bilbordów pod-
świetlanych, szyldy podświetlane, bilbordy podświetlane, kasetony 
podświetlane, plansze podświetlane, litery i  znaki przestrzenne 
podświetlane, sygnalizacja świetlna alarmowa, 16 Książki, gazety, 
podręczniki, broszury, druki w  tym tapet, fototapet, obrazów, cza-
sopisma, periodyki, prospekty, katalogi, kalendarze, mapy, afisze, 
albumy, czcionki drukarskie, matryce, płyty drukarskie, banery, pla-
katy, drukowane dokumenty: informacyjne, promocyjne, materiały 
reklamowe, galanteria papiernicza: w tym koperty, papeteria, papier 
listowy, zaproszenia okolicznościowe, wizytówki, dyplomy, druki 
wielkoformatowe, 20 Meble, materace, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do  obrazów, palety transportowe 
niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby sto-
larskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z  tworzyw 
sztucznych do mebli, kadzie drewniane do zlewania wina, urny po-
grzebowe, pościel (prócz bielizny pościelowej), kosze do  noszenia 
dzieci, 35 Sprzedaż: metali, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, 
szkła, artykułów budowlanych, artykułów sanitarnych, artykułów 
wyposażenia wnętrz, artykułów AGD, mebli, sprzętu oświetlenio-
wego, sprzętu audiowizualnego, prospektów, katalogów, gazet, 
artykułów zdobiących wnętrza, druków, tapet, fototapet, obrazów, 
druków obrazów, tapet, fototapet, materiałów dekoracyjnych, usługi 
agencji reklamowej, wydawanie i  dystrybucja artykułów reklamo-
wych i  promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie tekstów 
reklamowych, pośrednictwo handlowo-usługowe, badanie rynku 
i opinii publicznej, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, prowadzenie interesów osób trzecich, or-
ganizowanie ekspozycji oraz targów i wystaw o charakterze handlo-
wym i reklamowym, usługi marketingowe i promocyjne, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, 
Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, usługi związane 
z  prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, 
dekorowanie wystaw, zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, 37 Usługi budowlane, 
montowanie konstrukcji do reklam w tym reklam świetlnych, mon-
towanie neonów, bilbordów, standów, tablic reklamowych metalo-
wych, konserwacja i serwis, sprzątanie, czyszczenie i mycie obiektów, 
budowa stoisk wystawienniczych, 40 Poligrafia, introligatorstwo, 
naświetlanie, skanowanie, druk cyfrowy, mailing, druk litograficzny, 
offsetowy, sitowy, hot-print, tampondruk, techniki łączone, składa-
nie tekstu, fotoskłady, usługi fotograficzne (wywoływanie i obróbka 
zdjęć), usługi przetwarzania danych lub dokumentów przedstawio-
nych na nośnikach materialnych w formie obrazu lub tekstu na dane 

w  postaci elektronicznej za  pomocą skanera, komputera i  innych 
urządzeń cyfrowych, obróbka metalu, drewna, tworzyw sztucznych, 
szkła, korka, materiałów do wyplatania, skór, materiałów tekstylnych, 
papieru, usługi w zakresie apreturowania papieru i materiałów tek-
stylnych, usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, tkani-
nach i skórach, usługi w zakresie kompletowania materiałów zamó-
wionych przez osoby trzecie, usługi w zakresie laminowania, usługi 
w zakresie świadczenia informacji o środkach i sposobach zabezpie-
czania materiałów, usługi nanoszenia reklamy wizualnej na środkach 
transportu, 42 Usługi tworzenia publikacji internetowych, Projek-
towania graficznego, Usługi w zakresie projektowania reklam, neo-
nów, wnętrz, stoisk handlowych, opakowań, znaków towarowych, 
folderów, katalogów, kalendarzy, papierów firmowych, wizytówek, 
etykiet, naklejek, mebli, projektowanie serwisów internetowych 
oraz aplikacji on-line, Usługi tworzenia programów komputerowych, 
Serwis oprogramowania i  jego konserwacja, Badania i analizy tech-
niczne, projektowanie techniczne i technologiczne w tym w zakre-
sie konstrukcji do  nośników reklam, usługi w  zakresie odpłatnego 
udostępniania czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania 
danych, Zarządzanie stronami internetowymi, hosting, Usługi w za-
kresie wzornictwa przemysłowego .

(111) 351359 (220) 2021 08 18 (210) 532813
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORANGE DREAM
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351360 (220) 2021 08 18 (210) 532815
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREEN ORANGE
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do  przy-
rządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, 
35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjali-
zowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty do przyrządzania napo-
jów, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i ak-
cesoria do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zastawa 
stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa .

(111) 351361 (220) 2021 08 15 (210) 532818
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SADURSCY .PL
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieru-
chomościami, zarządzaniem i  administrowaniem nieruchomościa-
mi, Planowanie inwestycji związanych z  nieruchomościami, Usługi: 
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług 
developerskich związanych z  pozyskaniem gruntu, budowaniem 
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości i  inwestycji w  nieruchomości, Rozli-
czenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, Usługi 
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, Usługi finansowe, 
Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwe-
stowania w nieruchomości, Pomoc w pozyskiwaniu kredytów, Wyce-
na nieruchomości, Wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz 
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, Leasing 
nieruchomości, Finansowanie inwestycji .

(111) 351362 (220) 2021 08 17 (210) 532863
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWE ESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKA KARUZELA
(540) 

(591) żółty, czerwony, biały, brązowy, czarny, jasnożółty, 
ciemnoczerwony, szary
(531) 21 .03 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Informacja o  imprezach rozrywkowych, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Pozowanie dla artystów, Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Usługi artystów estradowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie kompo-
nowania muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Doradztwo zawodowe, Dys-
trybucja filmów, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów .

(111) 351363 (220) 2021 09 13 (210) 532864
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE KRAJMED
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 19 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi medyczne .

(111) 351364 (220) 2021 08 19 (210) 532885
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 20
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COCOLADA
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i  warzywne, Masła orzechowe, 
Pasty wegetariańskie, Pasty wegańskie, Pasty z orzechów i nasion, 30 
Słodkie kremy orzechowe, Orzechowe wyroby cukiernicze, Wyroby cu-
kiernicze na bazie nasion, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów, Wyro-
by cukiernicze na bazie kakao i orzechów, Wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, Wyroby cukiernicze, Pasty i kremy orzechowe .

(111) 351365 (220) 2021 08 19 (210) 532886
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 20
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PISTACJOLADA
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i  warzywne, Masła orzechowe, 
Pasty wegetariańskie, Pasty wegańskie, Pasty z orzechów i nasion, 30 
Słodkie kremy orzechowe, Orzechowe wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze na bazie nasion, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów, 
Wyroby cukiernicze na bazie kakao i orzechów, Wyroby cukiernicze 
na  bazie czekolady i  orzechów, Wyroby cukiernicze, Pasty i  kremy 
orzechowe .

(111) 351366 (220) 2021 08 17 (210) 532898
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 04
(732) ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PROWINCJA 
KRAKOWSKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzieło Pomocy św . Ojca Pio
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 02 .01 .01, 01 .15 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe 
z  wyjątkiem mebli, bielizna stołowa papierowa, bloczki do  pisania, 
bloki do pisania, bloki listowe (papeteria), bloki rysunkowe, broszury, 
chorągiewki papierowe, czasopisma, dozowniki taśmy przylepnej, 
fotografie, formularze (blankiety, druki), urządzenia do  oprawiania 
fotografii, gazety, kalendarze, kalkomanie, kartki z  życzeniami, karty 
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użyt-
ku domowego, koperty, książki, obrazy oprawione lub nie, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, materiały klejące do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, notatniki (notesy), notesy podręczne, 
obrazy, obrusy papierowe, okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, papier, 
pędzle, pielucho-majtki niemowlęce z  papieru lub celulozy (jedno-
razowe), pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednorazowe), 
pióra wieczne, płótno do malarstwa, portrety, przybory szkolne (arty-
kuły piśmienne), publikacje, ramki do  fotografii, reprodukcje graficz-
ne, taśmy papierowe, taśmy przylepne do  celów papierniczych lub 
do użytku domowego, wosk do modelowania nie do celów stomato-
logicznych, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, 
zeszyty, 35 Usługi w zakresie reklamy, usługi badania opinii publicznej, 
aukcje i  przetargi publiczne, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), usługi fotokopiowania, usłu-
gi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi zaopatrzenia 
osób trzecich (zakupy produktów i usług na rzecz innych osób i przed-
siębiorstw), usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie takich artykułów 
i  produktów jak: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, produkty 
kosmetyczne, lecznicze, napoje bezalkoholowe, alkohole, nalewki, 
balsamy, wina, likiery, wyroby pszczelarskie, wody mineralne i wody 
lecznicze, odzież, nakrycia głowy, wyroby i  artykuły szkolne, obra-
zy, kartki okolicznościowe, książki, publikacje, fotografie, 36 Zbiórka 
funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach ubezpiecze-
niowych, zarządzanie majątkiem, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, organizacja zbió-
rek, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi wynajmowania 
mieszkań, usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych, pozyski-
wanie środków finansowych na wspieranie osób niepełnosprawnych 
wymagających pomocy oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, usłu-
gi sponsorowania finansowego w zakresie stypendiów, zapomóg itp . 
dla osób niepełnosprawnych, 41 Nauczanie i  dokształcanie głównie 
w zakresie pierwszej pomocy, medycyny, farmacji i opieki nad osoba-
mi w podeszłym wieku i chorymi oraz służby zdrowia a także służby 
sanitarnej, nauczanie religii, usługi organizowania imprez, balów, kon-
certów, spektakli, przedstawień teatralnych i kabaretowych, festiwali, 
konkursów, zawodów sportowych, konferencji, wystaw, organizowa-
nie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów i seminariów, organizowanie i obsługa zjazdów, or-
ganizowanie loterii w celu pozyskiwania środków finansowych na cele 
charytatywne, publikowanie książek, wypożyczanie książek, organi-
zowanie pokazów dla kształcenia praktycznego, przedszkola, szkoły 
z  internatem, usługi tłumaczenia języka migowego, organizowanie 
obozów dla osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie cho-
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rych, usługi organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, 
przewlekle i nieuleczalnie chorych, organizowanie i prowadzenie za-
jęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych dla osób niepełno-
sprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, 43 Bary szybkiej 
obsługi, domy dla ludzi w  podeszłym wieku, domy opieki dla ludzi 
w podeszłym wielu, domy opieki dla emerytów, organizowanie obo-
zów wakacyjnych dla ludzi w  podeszłym wieki, stołówki, żłobki dla 
dzieci, pensjonaty, kawiarnie, hotele, przygotowanie dań (żywność 
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie mieszkań 
na  pobyt czasowy, 44 Domy dla rekonwalescentów, domy starców, 
fizjoterapia, fizykoterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), 
hospicja, usługi klinki medycznej, usługi pomocy medycznej, łaźnie 
publiczne, porady w zakresie farmakologii, porady psychologa, usługi 
masażu leczniczego, usługi opieki pielęgniarskiej medycznej, usługi 
w  zakresie opieki zdrowotnej, usługi telemedyczne, placówki opieki 
medycznej, niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji w warun-
kach domowych lub sanatoryjnych, placówki rekonwalescencji z opie-
ką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, sanatoria, 
usługi układania kompozycji kwiatowych, usługi wykonywania i ukła-
dania wieńców, wypożyczanie urządzeń sanitarnych .

(111) 351367 (220) 2021 08 17 (210) 532902
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA SMYK SMAKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty 
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(111) 351368 (220) 2021 08 20 (210) 532951
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROBIOX
(540) 

(591) niebieski, czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 351369 (220) 2021 08 18 (210) 532977
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORASTERO & Co Chocolate Sweets Coffee
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 03 .05 .19, 03 .05 .20, 03 .05 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Papier i  karton, Fotografie, Drukowane foldery in-
formacyjne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Afisze, Plakaty, 
Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, 
Broszury, Czasopisma, Druki, Książki, Drukowane materiały eduka-
cyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety, Kartonowe pudełka 
do  pakowania, Karty, Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Ksią-
żeczki kuponowe, Materiały drukowane, Naklejki, Nalepki, Periody-
ki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Kred-
ki do  kolorowania, Pudełka kartonowe lub papierowe, Publikacje 
promocyjne, Książeczki do  kolorowania, Reprezentacje graficzne, 
Skoroszyty, Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Re-
klamy drukowane, 29 Ekstrakty mięsne, Jaja, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Mięso i wędliny, Ryby, Drób, Dziczyzna, Przetworzone owoce, warzy-
wa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Buliony [gotowe], Sa-
łatki gotowe, Gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów, Batony na bazie 
orzechów i  nasion, Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie 
tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Mleko, Nabiał 
i substytuty nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło, Kefir, mleczne pro-
dukty, Koktajle mleczne, Biały ser, napoje mleczne, Napoje z  jogur-
tu, Produkty serowarskie, Twaróg, napój sojowy, 30 Ryż, Lody, Sól, 
Przyprawy, Kawa, Herbata, Kakao, Kawa nienaturalna, Kawa zbo-
żowa, Sago, Tapioka, Mąka, Cukier, miód, melasa, Drożdże, Proszek 
do  pieczenia, Cappuccino, Sosy [przyprawy], Sosy, Przekąski z  pro-
duktów zbożowych, Kanapki, Tortille, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Preparaty zbożowe, Mąka, Musli, Płatki śniadaniowe, Owsianka, 
Płatki jaglane, Wyroby cukiernicze, Czekolada, Lód, Lody spożywcze, 
Sorbety, Torty, Ciasto na wypieki, Gorąca czekolada, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, Dania na  bazie ryżu, 
Dania gotowe zawierające makaron, 31 Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i  leśne, Świeże owoce i  warzywa, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Kwiaty, Ziarna [nasiona], Karma dla zwierząt domo-
wych, Mleko do  stosowania jako karma dla zwierząt, Słód, Świeże 
ziemniaki, Surowe ziemniaki, Kwiaty świeże, Cebulki roślin, 32 Wody 
mineralne i  gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje mrożone na bazie owoców, Koktajle bezalkoholowe, 
33 Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Wino, Wódka, Alkohole 
destylowane, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alko-
holowe ekstrakty owocowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizowa-
nie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi pro-
gramów lojalnościowych dla celów handlowych promocyjnych i/lub 
reklamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi 
w  zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: ekstrak-
ty mięsne, jaja, oleje i  tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, drób, 
dziczyzna, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
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i  nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i  warzywne, buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe 
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na  bazie orzechów, batony na  bazie orzechów i  nasion, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na ba-
zie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, 
składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, jo-
gurty, margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, 
biały ser, napoje mleczne, napoje z  jogurtu, produkty serowarskie, 
twaróg, napój sojowy ryż, lody, sól, przyprawy, kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna, kawa zbożowa, sago, tapioka, mąka, cukier, miód, 
melasa, drożdże, proszek do  pieczenia, cappuccino, sosy [przypra-
wy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, kanapki, tortille, bato-
ny zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, musli, płatki 
śniadaniowe, owsianka, płatki jaglane, wyroby cukiernicze, czekola-
da, lód, lody spożywcze, sorbety, torty, ciasto na wypieki, gorąca cze-
kolada, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i  ciasteczka, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, 
dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, płody rol-
ne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce i wa-
rzywa, naturalne rośliny i kwiaty, kwiaty, ziarna [nasiona], karma dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
słód, świeże ziemniaki, surowe ziemniaki, kwiaty świeże, cebulki ro-
ślin, wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne preparaty do  pro-
dukcji napojów, napoje mrożone na  bazie owoców, koktajle bezal-
koholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, wódka, al-
kohole destylowane, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
alkoholowe (esencje-), alkoholowe ekstrakty owocowe, 43 Bary, Bary 
przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Do-
konywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Doradztwo kulinarne, 
Dostarczanie informacji o  usługach barów, Dostarczanie posiłków 
do  bezpośredniego spożycia, Herbaciarnie, Hotelowe usługi kate-
ringowe, Informacja o usługach restauracyjnych, Kafeterie, Katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lo-
dziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pącz-
kami, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na  wynos, Restauruje samoob-
sługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów kawowych, 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi kawiarni .

(111) 351370 (220) 2021 08 19 (210) 532979
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BROKER OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) broker AZ
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe .

(111) 351371 (220) 2021 09 03 (210) 533532
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIG
(510), (511) 9 Aplikacje do  pobrania, Mobilne aplikacje, Kalkulatory 
elektroniczne, Oprogramowanie do  eksploracji danych, Oprogra-
mowanie do  handlu elektronicznego i  płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do do-
staw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania tre-
ścią, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie interaktywne 

bazy danych, Oprogramowanie komputerowe do  przetwarzania 
informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do wyszuki-
warek internetowych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Urzą-
dzenia do  analizy żywności, 11 Podgrzewacze do  jedzenia, Szafki 
chłodnicze do przechowywania żywności, Urządzenia do podgrze-
wania żywności, Witryny chłodnicze do ekspozycji żywności, Urzą-
dzenia do podgrzewania lub chłodzenia napojów, 39 Dostarczanie 
żywności przez restauracje, Dostawa dań, w szczególności zimnego 
i  ciepłego jedzenia, w  szczególności skompletowanych zestawów 
do natychmiastowego spożycia, Dostawa napojów, w szczególności 
alkoholowych oraz dostawa zestawu napojów (nie do natychmiasto-
wego spożycia), Dostawa towarów tytoniowych, w szczególności cy-
gar, Dostawa towarów, w szczególności produktów żywnościowych 
i  napojów (nie  do  natychmiastowego spożycia) w  szczególności 
paczek z produktami żywnościowymi i napojami (nie do natychmia-
stowego spożycia) i  towarów tytoniowych, Dostawa z  restauracji, 
mianowicie dostawa dań i  napojów z  restauracji do  natychmiasto-
wego spożycia, Dostawa żywności, Dostawa żywności i  napojów 
przygotowanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
napojów, Pakowanie towarów, mianowicie produktów żywnościo-
wych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, Usługi w zakre-
sie dostarczania żywności, Usługi wynajmu związane z transportem 
i  magazynowaniem, 43 Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego 
spożycia, Dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem fur-
gonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Katering 
obejmujący żywność i  napoje dla instytucji, Katering obejmujący 
żywność i  napoje na  bankiety, Katering obejmujący żywność i  na-
poje na  przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe usługi w  zakresie żyw-
ności, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i  napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi cate-
ringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w  dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i  napoje, Usługi doradcze w  zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi zaopatrze-
nia w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem 
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania 
jedzenia i napojów, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Wy-
pożyczanie urządzeń gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Wyna-
jem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż au-
tomaty sprzedające, 45 Licencjonowanie oprogramowania kompu-
terowego, Licencjonowanie programów komputerowych, Programy 
komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie baz da-
nych [usługi prawne]  .

(111) 351372 (220) 2021 09 02 (210) 533463
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) BEDNARZ SYLWESTER BTB STUDIO, Tymbark (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SB Architekci
(510), (511) 18 Skóra i  imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry suro-
we, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i  laski, bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie jako elementy wyposażenia wnętrz lub 
elementy składowe projektów architektonicznych, 20 Meble, lustra, 
ramki obrazów, wykonane z  drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, 
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, 
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, jako ele-
menty wyposażenia wnętrz lub elementy projektów architektonicz-
nych, 37 Usługi budowlane we zakresie usług i projektów architekto-
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nicznych, naprawy w zakresie projektów architektonicznych, usługi 
instalacyjne w zakresie projektów architektonicznych, 39 Transport, 
Pakowanie i  składowanie towarów, Organizowanie podróży, 42 Ba-
dania oraz usługi,-naukowe i  techniczne, oraz ich  projektowanie, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, architektura .

(111) 351373 (220) 2021 09 07 (210) 533641
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A .D . 1567 Browar Zamkowy Racibórz
(540) 

(531) 24 .09 .02, 24 .09 .10, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papie-
rowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki pa-
pierowe, Dekoracje na stół z papieru, Maty stołowe z papieru, Ozdo-
by kartonowe na  artykuły spożywcze, Papierowe nakrycia [obrusy] 
stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, 
Papierowe podstawki pod kufle do  piwa, Papierowe podstawki 
pod szklanki, Podkładki pod szklanki z  tektury, Podstawki pod ku-
fle do  piwa, Podstawki pod szklanki z  tektury, Serwetki stołowe 
papierowe, Torby do  pakowania wykonane z  biodegradowalnego 
papieru, Torby papierowe, Kartonowe opakowania zbiorcze, 21 Bu-
telki do  picia, Dopasowane wkładki do  wiaderek do  lodu, Kieliszki, 
Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle 
do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, 
Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do bute-
lek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne 
otwieracze do  butelek, Otwieracze do  butelek (elektryczne i  nie-
elektryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki pod butelki 
[stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, 
Szklanki do  piwa, Urządzenia do  schładzania butelek, 25 Apaszki, 
Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Czapki, Czapki z  daszkiem, 
Bandany, Koszulki, Koszulki z  krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, 
Szaliki, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo 
ze  słodu palonego], Drinki na  bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale 
(IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, 
Napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, Napoje na  bazie piwa, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholo-
we, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rze-
mieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z  piwa i  lemoniady], 
Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa] .

(111) 351374 (220) 2021 09 06 (210) 533592
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 50+ C VITA C LIFT HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, złoty, brązowy, różowy
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, Preparaty do  higieny intymnej, Środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środ-
ki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosme-
tyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki koloro-
we, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do  celów leczniczych, Preparaty do  pielęgnacji skóry, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 351375 (220) 2021 09 02 (210) 533477
(151) 2022 02 03 (441) 2021 09 27
(732) KOKCZYŃSKI MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK CAFE KONSTANCIN
(540) 

(531) 05 .13 .25, 24 .01 .10, 24 .01 .17, 24 .09 .02, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .17
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi w za-
kresie prowadzenia restauracji, kawiarni, kafeterii, cukierni, barów, 
kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i  transportem, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Kok-
tajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Bary, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych 
i okolicznościowych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, 
Organizowanie posiłków w  hotelach, Przygotowywanie i  zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygoto-
wywanie posiłków i  napojów, Przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie je-
dzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i  barach, Usługi barmanów, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi barowe, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi 
kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i  napoje], Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na  wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w  zakresie 
bankietów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi w  zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi 
zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi osobistych 
kucharzy, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barów kawowych, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem mebli, bieli-
zny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, konfe-
rencje, warsztaty, spotkania i uroczystości .

(111) 351376 (220) 2021 08 31 (210) 533379
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
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(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU + 
opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* ENERGIA NAWILŻENIA 
HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, złoty, niebieski
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 351377 (220) 2021 08 30 (210) 533304
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) AGRO TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO TECHNOLOGY GROUP ŻYWNOŚĆ V GENERACJI
(540) 

(591) złoty, czarny, ciemnoszary
(531) 26 .01 .01, 01 .01 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Środki do  uzdatniania gleby do  celów ogrodniczych, 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrod-
niczych, Środki do  uzdatniania gleby do  zwiększania wzrostu pro-
duktów ogrodniczych, 7 Maszyny ogrodnicze, 9 Lasery do  celów 
naukowych, Urządzenia diagnostyczne do badania żywności, Urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty 
ogrodnicze, Świeże pomidory, Nieprzetworzone owoce, Truskaw-
ki świeże, Ogórki świeże, 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów 
ogrodniczych, 37 Instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, Insta-
lowanie i  konserwacja systemów nawadniających, Konserwacja in-
stalacji do  zaopatrywania w  wodę, Naprawa i  konserwacja maszyn 
rolniczych, 39 Transport samochodowy, Transport lądowy, Transport 
ładunku pojazdem lądowym, 40 Budowanie maszyn na zamówienie, 
42 Badania z  zakresu upraw ogrodniczych, Analizy wody, Badania 
dotyczące technologii, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, 
Badania technologiczne, Inżynieria (prace inżynieryjne), Kalibrowa-

nie maszyn, Projektowanie konstrukcyjne, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące technologii, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi 
doradcze dotyczące badań technologicznych .

(111) 351378 (220) 2021 08 26 (210) 533189
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) Snapsolve Pte . Ltd ., Singapore (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solvelancer
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użyt-
kowe na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do  pobrania na  smartfony, Pokrowce na  smartfony i  telefony ko-
mórkowe, Etui na  smartfony i  telefony komórkowe, Ochronne etui 
na smartfony, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, 
Uchwyty przystosowane do smartfonów, Telefony komórkowe, Paski 
do smartfonów, Smartfony, Baterie, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
USB (ładowarki baterii), Kable USB, Słuchawki [douszne], Słuchawki 
[zakładane na  głowę], Zestawy słuchawkowe, Folie ochronne przy-
stosowane do smartfonów i telefonów komórkowych, Inne akcesoria 
przeznaczone do smartfonów lub telefonów komórkowych, Magne-
sy na lodówkę, Puste cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania 
i  przechowywania danych, Magnesy dekoracyjne, Alarmy, Okulary 
przeciwsłoneczne, Urządzenia i  przyrządy optyczne, Ekrany wideo, 
35 Reklama i usługi w zakresie reklamy, Agencje reklamowe, Rekla-
ma online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Roz-
powszechnianie reklam, Reklama poprzez wszystkie publiczne środ-
ki komunikacji, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo 
w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i  marketingu, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji sprzedaży, Udo-
stępnianie i  wynajem przestrzeni reklamowej w  Internecie, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyj-
ne o działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Agencje informacji handlowej, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 41 Usługi 
rozrywkowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi szkolenio-
we, Prezentacja teledysków online za pomocą urządzeń mobilnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online (nie  do  pobrania) 
za  pośrednictwem urządzeń mobilnych, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, książek, magazynów, czasopism, gazet, 
biuletynów, poradników, map, grafik, fotografii, filmów, muzyki i pu-
blikacji elektronicznych, Publikowanie elektroniczne online informa-
cji o szerokim zakresie tematycznym, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i In-
ternetu, Rozrywka, Organizowanie i  prezentowanie pokazów, kon-
kursów, gier, koncertów i  imprez rozrywkowych, Aranżowanie, or-
ganizowanie, przeprowadzanie i prowadzenie towarzyskich imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Udostępnia-
nie platformy dla treści generowanych przez użytkowników, 42 Udo-
stępnianie oprogramowania użytkowego za pośrednictwem strony 
internetowej, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich do celów wymiany treści online, Hosting platform w Interne-
cie, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], Platforma jako usługa [PaaS], Chmura obliczeniowa, Hosting 
strony internetowej w  zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Ho-
sting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting aplikacji multi-
medialnych i  interaktywnych, Hosting stron internetowych, Projek-
towanie wizytówek .

(111) 351379 (220) 2021 08 28 (210) 533237
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
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(732) MISEIKA ANTON ESTEN, Osmolice Drugie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIS BEAT
(540) 

(531) 26 .03 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Pobieralne aplikacje na  telefony komputerowe do  za-
rządzania informacjami, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do  transmisji danych, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, 
Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do  sterowania i  zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  mobilnych aplikacji umożli-
wiających interakcje i  łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami 
mobilnymi, Oprogramowanie komputerowe, które wspomaga kom-
putery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu rów-
noległych obliczeń, Oprogramowanie komputerowe poprawiające 
możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie 
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów 
ruchomych, Oprogramowanie komputerowe do  użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
do  poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedial-
nych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Opro-
gramowanie do  tworzenia aplikacji, Oprogramowanie do  serwera 
aplikacji, Oprogramowanie do  pobrania w  postaci aplikacji mobil-
nych do  dostaw i  zamówień z  restauracji typu dark kitchen, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw 
i  zamówień jedzenia, Oprogramowanie do  planowania, integrowa-
nia i  optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aplika-
cji Internetowych, Oprogramowanie do  aplikacji komputerowych 
do gier, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje na tablety, Edukacyj-
ne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje 
programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, 
Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-
rowymi do noszenia na sobie, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Apli-
kacje do  pobrania, Aplikacje do  odzyskiwania informacji, Aplikacje 
komputerowe do  pobrania, Aplikacje komputerowe do  sterowania 
pojazdami .

(111) 351380 (220) 2021 09 06 (210) 533575
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) KORBAS MATEUSZ ANALITI, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORN to EXPLORE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(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) 351381 (220) 2021 09 14 (210) 533893
(151) 2022 01 31 (441) 2021 10 11
(732) ZIÓŁKOWSKI WITOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA CZASU
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie zegarków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie zegarków, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, 37 Naprawa i konserwacja biżuterii, Naprawa 
i konserwacja zegarów i zegarków .

(111) 351382 (220) 2021 09 15 (210) 533948
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) IQDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qmata
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Maty do  akupresury, 27 Maty gimnastyczne, Maty 
z  kauczuku, Maty do  jogi, Maty z  trzciny, Japońskie maty ze  słomy 
ryżowej (maty tatami), Maty do  ćwiczeń gimnastycznych, Maty 
[do  pokrywania istniejących podłóg], Modułowe maty podłogowe 
w formie puzzli, Maty plecione z kwiatowymi wzorami (hana-mushi-
ro), Antypoślizgowe maty podłogowe do użytku pod urządzeniami, 
Maty piankowe do użytku na powierzchniach placów zabaw .

(111) 351383 (220) 2021 09 16 (210) 533999
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) POTĘPA ŁUKASZ, Cieśle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBO-SERWIS PROFESSIONAL
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary, biały
(531) 15 .07 .04, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 37 Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo znisz-
czonych .

(111) 351384 (220) 2021 09 24 (210) 534362
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) SOWA WERONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WERSOW
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dez-
odoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eterycz-
ne, Eyelinery, Farby do  włosów, Fluid do  makijażu, Kadzidełka, 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki do  pa-
znokci, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kredki do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmety-
ki], Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy 
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ujędrniające ciało, Kremy z  filtrem przeciwsłonecznym, Lakiery 
do  paznokci, Lakiery do  włosów, Maseczki do  twarzy i  ciała, Maski 
kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, Mlecz-
ko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], 
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki 
do  ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do  włosów, Peelingi 
złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [ko-
smetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, 
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Prepara-
ty do  kąpieli, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  mycia 
i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  opalania, Preparaty do  pielęgnacji 
skóry, oczu i  paznokci, Preparaty kosmetyczne do  włosów, Puder 
do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów kosmetycznych, Środki 
do  higieny jamy ustnej, Tusze do  rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki 
do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosme-
tyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopala-
nia, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła 
do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suple-
menty diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Suplementy ziołowe w  płynie, Suplementy żywnościowe, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suple-
menty odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające 
się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Mo-
nety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżute-
ria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransole-
ty, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria 
do  biżuterii, Etui na  zegarki, Figurki do  celów ozdobnych z  metali 
szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na  biżuterię, Kolczyki, 
Klipsy, Kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki do  nich, Krawaty 
(Spinki do-), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, 
Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdo-
by z  metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierście-
nie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i  ich  imitacjami, Pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, Spinki 
do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wi-
siorki biżuteryjne, Wpinki do  klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do ko-
rektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papier-
nicze do  pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały 
piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalen-
darze, Kartki okolicznościowe, Kartony na  prezenty, Karty, Karty 
do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, 
Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 
Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbit-
ki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pa-
stele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [za-
wieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki 
i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publika-
cje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Ry-
sunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkol-
ne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, 
Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, 
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowa-
nia, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Na-
klejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkole-

niowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały 
dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na  przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, 
Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Porad-
niki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów do-
mowych, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla arty-
stów, rzemieślników i  modelarzy, Zakładki do  książek, 18 Parasole, 
Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredyto-
we, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na doku-
menty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby 
podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, 
Saszetki biodrowe, Teczki i  aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby 
na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby 
plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki dam-
skie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórza-
ne], 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, 
Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], 
Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, Me-
ble do  przechowywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Meble wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble 
sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fo-
tele, Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, 
Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, Szafki 
do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzu-
ty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domo-
wa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa 
i  koce, Kołdry, Koce na  kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, 
Pokrowce i  narzuty na  meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia 
na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia do  sypialni, Tekstylia do  wyposażenia 
domu, Tekstylia wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, 
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce je-
dwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i  czapeczki 
sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Krawaty, Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na  głowę, Podkoszulki, Kurtki, 
Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dzie-
cięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawa-
mi, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kami-
zelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, 
Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocie-
placze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwo-
ściach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, 
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczę-
ściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szor-
ty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skó-
rzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe 
ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podko-
szulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z  długimi 
rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokser-
ki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w za-
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kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące teksty-
liów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposaże-
niem domu .

(111) 351385 (220) 2021 09 24 (210) 534365
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) SOWA WERONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WERSOW
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dez-
odoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eterycz-
ne, Eyelinery, Farby do  włosów, Fluid do  makijażu, Kadzidełka, 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki do  pa-
znokci, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kredki do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmety-
ki], Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy 
ujędrniające ciało, Kremy z  filtrem przeciwsłonecznym, Lakiery 
do  paznokci, Lakiery do  włosów, Maseczki do  twarzy i  ciała, Maski 
kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, Mlecz-
ko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], 
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki 
do  ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do  włosów, Peelingi 
złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [ko-
smetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, 
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Prepara-
ty do  kąpieli, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  mycia 
i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  opalania, Preparaty do  pielęgnacji 
skóry, oczu i  paznokci, Preparaty kosmetyczne do  włosów, Puder 
do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów kosmetycznych, Środki 
do  higieny jamy ustnej, Tusze do  rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki 
do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosme-
tyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopala-
nia, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła 
do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suple-
menty diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Suplementy ziołowe w  płynie, Suplementy żywnościowe, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suple-
menty odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające 
się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Mo-
nety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżute-
ria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransole-
ty, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria 
do  biżuterii, Etui na  zegarki, Figurki do  celów ozdobnych z  metali 

szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na  biżuterię, Kolczyki, 
Klipsy, Kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki do  nich, Krawaty 
(Spinki do-), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, 
Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdo-
by z  metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierście-
nie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i  ich  imitacjami, Pudełka na  biżuterię i  pudełka na  zegarki, Spinki 
do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wi-
siorki biżuteryjne, Wpinki do  klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do ko-
rektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papier-
nicze do  pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały 
piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalen-
darze, Kartki okolicznościowe, Kartony na  prezenty, Karty, Karty 
do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, 
Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 
Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbit-
ki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pa-
stele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [za-
wieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki 
i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publika-
cje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Ry-
sunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkol-
ne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, 
Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, 
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowa-
nia, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Na-
klejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkole-
niowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały 
dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na  przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, 
Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Porad-
niki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów do-
mowych, Torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla arty-
stów, rzemieślników i  modelarzy, Zakładki do  książek, 18 Parasole, 
Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredyto-
we, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na doku-
menty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby 
podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, 
Saszetki biodrowe, Teczki i  aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby 
na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby 
plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki dam-
skie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórza-
ne], 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, 
Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], 
Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, Me-
ble do  przechowywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Meble wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble 
sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fo-
tele, Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, 
Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, Szafki 
do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzu-
ty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domo-
wa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa 
i  koce, Kołdry, Koce na  kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, 
Pokrowce i  narzuty na  meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia 
na  łóżka, Tekstylia, Tekstylia do  sypialni, Tekstylia do  wyposażenia 
domu, Tekstylia wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, 
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Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce je-
dwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i  czapeczki 
sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Krawaty, Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na  głowę, Podkoszulki, Kurtki, 
Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dzie-
cięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawa-
mi, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kami-
zelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, 
Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocie-
placze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwo-
ściach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, 
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczę-
ściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szor-
ty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skó-
rzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe 
ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podko-
szulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z  długimi 
rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokser-
ki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące teksty-
liów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposaże-
niem domu .

(111) 351386 (220) 2021 09 21 (210) 534213
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) ŁAKOMSKI KRZYSZTOF AVOLTA, Głogów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVOLTECH
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
chłodnicze, części instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, Instalacje grzewcze, 
35 Prowadzenie sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz poprzez 
strony internetowe, detalicznej i  hurtowej w  zakresie: materiałów 
budowlanych, urządzeń wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyj-
nych, chłodniczych, części instalacji grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, Usługi 
przedstawicielstwa handlowego, 37 Usługi budowlane, nadzór bu-
dowlany, usługi doradztwa budowlanego, Montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, Części instalacji grzewczych, instalowanie oraz na-
prawa i  konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń wentylacyjnych, budowa i konserwacja systemów 
wentylacyjnych w budynkach, Roboty budowlane i instalacyjne przy 
instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, 

klimatyzacyjnych i  innych specjalistycznych pracach przemysłowo-
-instalacyjnych, naprawy i  remonty w  zakresie ww . usług budow-
lanych, to  jest w  instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, 
elektrycznych, klimatyzacyjnych, Nadzór budowlany, 42 Badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich w branży 
ogólnobudowlanej, projektowanie budynków, doradztwo budowla-
ne, komputerów, usługi projektowe w zakresie urządzeń i  instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, opracowywanie 
projektów technicznych .

(111) 351387 (220) 2021 09 22 (210) 534235
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) GAŁĄZKA BARTOSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gałązcafe
(540) 

(531) 27 .05 .13, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów 
delikatesowych, 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych .

(111) 351388 (220) 2021 09 26 (210) 534379
(151) 2022 02 22 (441) 2021 10 25
(732) SOBCZAK ANNA SMP, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mikropigmentacja skóry głowy KLINIKA SMP
(540) 

(591) szary
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie pielęgna-
cji urody, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, usługi szkoleniowe, Usługi szkoleniowe w za-
kresie tatuażu i  zabiegów kosmetycznych oraz usług pigmentacji, 
44 Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Zabie-
gi kosmetyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Uzupełnienie 
włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, Odbudowa włosów, Ku-
racje do włosów, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, 
Usługi medyczne .

(111) 351389 (220) 2021 09 21 (210) 534210
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) SIADACZKA PAWEŁ, RATAJCZYK MATEUSZ SEOMOTIVE 
AGENCJA INTERAKTYWNA SPÓŁKA CYWILNA, Bielicha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEOmotive Twój sukces . Nasz sukces .
(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 01 .05 .15, 26 .15 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 Usługi w  zakresie pozycjonowania marki, Marketing 
internetowy, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-
wego, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych on-
-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na  stronach internetowych, Zarządzanie sprzedażą i  bazą 
klientów, Zarządzanie relacjami z  klientami, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi 
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalno-
ści klientów, Usługi outsourcingu w  zakresie zarządzania relacjami 
z  klientami, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich poprzez preferowany 
przez klienta program, Usługi outsourcingu w  dziedzinie operacji 
z  zakresu działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi w  zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą Internetu, Wsparcie w  dziedzinie promocji biznesu, Za-
rządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania działalnością handlową, Doradztwo w  zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc w  zakresie zarządzania 
działalnością handlową, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą .

(111) 351390 (220) 2021 09 15 (210) 534007
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHEPA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: sprzęt do nurkowania, rurki do nurkowania, 
przyrządy do  nurkowania, aparaty do  nurkowania, gogle dla nur-
ków, maski dla nurków, okulary pływackie, gogle do pływania, maski 
do pływania, zaciski na nos dla pływaków, aparaty tlenowe do pły-
wania podwodnego, ochronne kaski sportowe, kamizelki ratunkowe, 
kamizelki ratunkowe dla nurków, nadmuchiwane kamizelki do uży-
cia w ratownictwie, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
niemowlęca, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, 
czepki kąpielowe, spodenki kąpielowe, szorty kąpielowe, pantofle 
kąpielowe, sandały kąpielowe, stroje kąpielowe monikini, kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpie-
lowe dla mężczyzn, okrycia zakładane na  kostiumy kąpielowe, ko-
stiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn i  kobiet, wstawki do  kostiumów kąpielowych [części 
odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczęściowe, stroje sportowe, 
kimona, sukienki damskie, spódnice, koszule, spodnie, spodenki, T-
-shirty z  krótkim rękawem, bielizna, bielizna nocna, chusty pareo, 
chusty [odzież], maski ochronne [odzież], obuwie, obuwie plażowe, 
zabawki, zabawki dmuchane, dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych [zabawki], rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, 
koła do pływania, koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, urządze-
nia pływackie do pływania, akcesoria do pływania, rękawice płetwy 
do pływania, kapoki do pływania, płetwy do pływania, łopatki pły-
wackie, artykuły sportowe, piłki sportowe, piłki sportowe nadmu-
chiwane, zabawkowy sprzęt sportowy, ochraniacze do  uprawiania 
sportu, sprzęt sportowy .

(111) 351391 (220) 2021 09 15 (210) 534021
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHEPA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: sprzęt do nurkowania, rurki do nurkowania, 

przyrządy do  nurkowania, aparaty do  nurkowania, gogle dla nur-
ków, maski dla nurków, okulary pływackie, gogle do pływania, maski 
do pływania, zaciski na nos dla pływaków, aparaty tlenowe do pły-
wania podwodnego, ochronne kaski sportowe, kamizelki ratunkowe, 
kamizelki ratunkowe dla nurków, nadmuchiwane kamizelki do uży-
cia w ratownictwie, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
niemowlęca, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, 
czepki kąpielowe, spodenki kąpielowe, szorty kąpielowe, pantofle 
kąpielowe, sandały kąpielowe, stroje kąpielowe monikini, kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpie-
lowe dla mężczyzn, okrycia zakładane na  kostiumy kąpielowe, ko-
stiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn i  kobiet, wstawki do  kostiumów kąpielowych [części 
odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczęściowe, stroje sportowe, 
kimona, sukienki damskie, spódnice, koszule, spodnie, spodenki, T-
-shirty z  krótkim rękawem, bielizna, bielizna nocna, chusty pareo, 
chusty [odzież], maski ochronne [odzież], obuwie, obuwie plażowe, 
zabawki, zabawki dmuchane, dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych [zabawki], rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, 
koła do pływania, koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, urządze-
nia pływackie do pływania, akcesoria do pływania, rękawice płetwy 
do pływania, kapoki do pływania, płetwy do pływania, łopatki pły-
wackie, artykuły sportowe, piłki sportowe, piłki sportowe nadmu-
chiwane, zabawkowy sprzęt sportowy, ochraniacze do  uprawiania 
sportu, sprzęt sportowy .

(111) 351392 (220) 2021 09 06 (210) 533611
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Drotapil
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, Suplementy diety dla ludzi, środki przeciwbólowe .

(111) 351393 (220) 2021 09 07 (210) 533656
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPBLOCKER EXPRESS
(540) 

(591) czerwony, ciemnoniebieski, szary, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, 
kapsułki do  celów farmaceutycznych, środki lecznicze stosowane 
w bólach migrenowych, pastylki do celów farmaceutycznych, piguł-
ki do celów farmaceutycznych, środki przeciwbólowe, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, środki przeciwgorączkowe, kapsułki przeciw-
bólowe, kapsułki przeciwgorączkowe, kapsułki stosowane w bólach 
migrenowych, tabletki przeciwbólowe, tabletki przeciwgorączkowe, 
tabletki stosowane w bólach migrenowych, preparaty farmaceutycz-
ne zawierające niesteroidowe leki przeciwzapalne .

(111) 351394 (220) 2021 09 07 (210) 533658
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) KRASSOWSKI MACIEJ, Nowy Tuchom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRASS
(510), (511) 25 Odzież .
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(111) 351395 (220) 2021 09 07 (210) 533676
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) TROJANOWSKI DOMINIK, Radomierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTONICA
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
dentystyczne .

(111) 351396 (220) 2021 09 08 (210) 533726
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 25
(732) DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .13 .25, 07 .01 .08, 07 .01 .24
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Wideodomofony, Metalowe zamki 
szyfrowe elektryczne, Niemetalowe zamki szyfrowe elektryczne, Do-
mofony, Zasilacze sieciowe, Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasila-
cze UPS, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Kamery wideo, Kamery 
bezpieczeństwa, Kamery szybkoobrotowe, Kamery wideo do nadzo-
rowania, Urządzenia wideo, Zasilacze przenośne akumulatory, Kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, Monitory, Przewo-
dy elektryczne, Przewody zasilające, Kable elektryczne .

(111) 351397 (220) 2021 09 09 (210) 533759
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 TVN
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 26 .01 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nabrania 
dźwięku, obrazu I  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry kompute-
rowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, Urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder 

i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, Programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Ante-
ny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, karton, Druki akcydensowe, 
Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, 
Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały pi-
śmienne, Długopisy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papete-
rie, Torby do pakowania z papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usługi w za-
kresie reklamy, Organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicz-
nej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie i przekazy-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących 
działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi prowadzenia sklepu 
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu Inter-
netowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, au-
dycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i  filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu 
i  dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
wych, urządzeń do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  repro-
dukcji dźwięku, obrazu, Informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i  cyfrowej, elektrycznej i  elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sateli-
tarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele-
wizyjnych i  radiowych z  wbudowanym dekoderem sygnału, 
Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających 
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, ze-
stawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapi-
sywania programów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, 
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wypo-
sażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych 
towarów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na  długopisy, etui 
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lase-
rowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
rowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórza-
na, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, 
konstrukcje dmuchane i  balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki 
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, pa-
piery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz . pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo-
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do  szyb, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, 
torby i  torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-



100 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/2022

wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabaw-
ki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z  logo, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, Usługi 
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów do-
kumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka-
zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi ko-
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne-
go . kablowego i  światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych i  usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy-
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w  grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa-
cji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu-
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem 
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usłu-
gi dostarczania Informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Umożliwianie dostępu do  stron www za  pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie 
informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
ny www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do  plików 
w  formacie elektronicznym w  Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne-
cie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, Zapewnienie dostępu do  sieci LAN-przesyłanie danych 
z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do  krajowych 
i  międzynarodowych serwisów i  portali internetowych, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyj-
nych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabu-
larnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-
jów i  konkursów, organizacja audycji z  interaktywnym udziałem 
widzów, Dostarczanie rozrywki i  usług edukacyjnych za  pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie tele-
wizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do  nagrywania, 
odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z  preferencjami odbiorców i  następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, 
video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagranio-
wego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwię-
kowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i  Innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazy-
nów, czasopism, gazet w  formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 Opracowy-
wanie i  wdrażanie programów komputerowych, Usługi dotyczące 
oprogramowania komputerowego zawarte w  tej klasie: opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunika-
cji społecznej, Prowadzenie badań w  dziedzinie usług medialnych-
-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opra-
cowywanie i  przekazywanie prognoz pogody, Usługi udostępniania 
czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, Usługi udo-
stępniania dostępu do  krajowych i  międzynarodowych serwisów 
i  portali internetowych, Usługi dostarczania dostępu do  serwerów 
internetowych, 45 Usługi administrowania prawami własności inte-
lektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami wła-
sności intelektualnej .
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mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry kompute-
rowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, Urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, Programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Ante-
ny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, karton, Druki akcydensowe, 
Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, 
Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały pi-
śmienne, Długopisy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papete-
rie, Torby do pakowania z papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usługi w za-
kresie reklamy: organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicz-
nej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie i przekazy-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących 
działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi prowadzenia sklepu 
i  hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu inter-
netowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, au-
dycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i  filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu 
i  dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
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wych, urządzeń do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i  cyfrowej, elektrycznej i  elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sateli-
tarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele-
wizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń 
do  odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisy-
wania programów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, 
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wypo-
sażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych 
towarów z  naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na  długopisy, etui 
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lase-
rowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
rowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórza-
na, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, 
konstrukcje dmuchane i  balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki 
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, pa-
piery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo-
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do  szyb, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, 
torby i  torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabaw-
ki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z  logo, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, Usługi 
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów do-
kumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka-
zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi ko-
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne-
go, kablowego i  światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych i  usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy-
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w  grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa-
cji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu-
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem 
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usłu-
gi dostarczania informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Umożliwianie dostępu do  stron www za  pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie 
informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
ny www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do  plików 
w  formacie elektronicznym w  Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne-
cie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, Zapewnienie dostępu do  sieci LAN-przesyłanie danych 
z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do  krajowych 
i  międzynarodowych serwisów i  portali internetowych, 41 Usługi 

rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyj-
nych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabu-
larnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-
jów i  konkursów, organizacja audycji z  interaktywnym udziałem 
widzów, Dostarczanie rozrywki i  usług edukacyjnych za  pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie tele-
wizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do  nagrywania, 
odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z  preferencjami odbiorców i  następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, 
video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagranio-
wego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwię-
kowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i  innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazy-
nów, czasopism, gazet w  formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 Opracowy-
wanie i  wdrażanie programów komputerowych, Usługi dotyczące 
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunika-
cji społecznej, Prowadzenie badań w  dziedzinie usług medialnych-
-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania 
nowych technologii w  dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, Usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet-kawiarenka internetowa, Usługi udostępniania dostępu 
do  krajowych i  międzynarodowych serwisów i  portali internetowych, 
Usługi dostarczania dostępu do  serwerów internetowych, 45 Usługi 
administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licen-
cji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej .

(111) 351399 (220) 2021 09 09 (210) 533767
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 TVN
(540) 

(591) żółty, różowy, biały
(531) 26 .01 .17, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry kompute-
rowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, Urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
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umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, Programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Ante-
ny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, karton, Druki akcydensowe, 
Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, 
Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały pi-
śmienne, Długopisy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papete-
rie, Torby do pakowania z papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usługi w za-
kresie reklamy: organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicz-
nej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie i przekazy-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących 
działalności gospodarczej i  handlowej, Usługi prowadzenia sklepu 
i  hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu inter-
netowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, au-
dycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i  filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno-
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu 
i  dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
wych, urządzeń do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i  cyfrowej, elektrycznej i  elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sateli-
tarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele-
wizyjnych i  radiowych z  wbudowanym dekoderem sygnału, 
Urządzeń do  odkodowywania zakodowanego sygnału zawierają-
cych zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawie-
rających dekoder i  interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, che-
mii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprze-
daży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, 
banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skó-
rzane na  długopisy, etui skórzane na  wizytówki, pamięci pendrive, 
słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, pod-
kładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kal-
kulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosme-
tyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, la-
tawce, maskotki, materiały biurowe i  szkolne, pudełka, naklejki 
i  nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików 
muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze 
do  butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, 
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, 
portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowe-
rowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, 
siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, sza-
le, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i  torebki, torciki, trąbki, t-
-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, 
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z  logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: 
zbieranie i  rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału ra-

diowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów te-
lewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wido-
wisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji z  interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi prze-
kazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci in-
formatycznych-Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowe-
go, Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każ-
dego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji 
od  abonenta do  operatora w  celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jedno-
czesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, Usługi teleko-
munikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa-
rów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu 
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu pro-
gramów i  inteligentnej automatycznej selekcji programów które 
mają być nagrywane, Usługi emisji i  transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki i  konkursów, Usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostępu 
do  stron www za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi kon-
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie do-
stępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty 
elektronicznej, Organizacja i  przekazywanie serwisów interneto-
wych www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicz-
nym w  Internecie, Dostarczanie dostępu do  zasobów muzycznych, 
filmowych i  zbiorów obrazów w  Internecie, Wynajem urządzeń 
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radio-
wego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowa-
nia i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie 
dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja au-
dycji z  interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o  rozrywce, edukacji, programach radio-
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatyczne-
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i  następnie odtwarzanie ich  w  czasie wybranym przez 
odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po-
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji 
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i  innych materiałów drukowa-
nych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsłu-
gi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej za-
warte w tej klasie, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów kom-
puterowych, Usługi dotyczące oprogramowania komputerowego 
zawarte w tej klasie, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie 
badań w  dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe doty-
czące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie 
usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie prognoz pogo-
dy, Usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka 
internetowa, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i między-
narodowych serwisów i  portali internetowych, Usługi dostarczania 
dostępu do  serwerów internetowych, 45 Usługi administrowania 
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa 
w obrocie prawami własności intelektualnej .

(111) 351400 (220) 2021 09 10 (210) 533792
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
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(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENoLEK
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, żółty, szary, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 01 .07 .06, 01 .07 .19, 26 .02 .07
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w posta-
ci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, produkty lecznicze zawarte 
w tej klasie, preparaty farmaceutyczne o działaniu nasennym .

(111) 351401 (220) 2021 09 10 (210) 533799
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) DAWIDZIUK ŁUKASZ, FIEDORUK PAWEŁ, SADOWSKI PIOTR 
VIKING POINT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 02 .01 .02, 02 .01 .12, 24 .17 .24, 29 .01 .14
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Przygotowywanie posiłków i napojów, 44 Porad-
nictwo dietetyczne, Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, 
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Usługi dietetyków .

(111) 351402 (220) 2021 09 11 (210) 533900
(151) 2022 02 22 (441) 2021 11 08
(732) DAWN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjazne CukierNIE
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Ciasto w proszku, ciasta, ciastka, 
ciasteczka, ciasto z  owocami, wafle, biszkopty, herbatniki, krakersy, 
piernik, pierniczki, bułeczki słodkie, paluszki zbożowe, Produkty 
zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsiane, przekąski zbożo-

we przekąski ryżowe, chipsy, mrożone wyroby mączne,, Produkty 
na bazie mąki kukurydzianej, kukurydza prażona, płatki kukurydzia-
ne, Wyroby cukiernicze, Słodycze, cukierki, czekolada, wyroby cze-
koladowe, wyroby na  bazie czekolady, napoje na  bazie czekolady, 
marcepan, batony, pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, 
galaretki owocowe, Lody i desery lodowe, sorbety, lody w proszku, 
bita śmietana, Drożdże, proszki do pieczenia, cukier waniliowy, soda 
oczyszczona, esencje do  artykułów żywnościowych, aromaty spo-
żywcze, aromaty do ciast, enzymy do ciast, mieszanki przyprawowe 
do wyrobów cukierniczych i piekarniczych .

(111) 351403 (220) 2021 09 14 (210) 533918
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) PUCHALSKI GRZEGORZ DRAKEN, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRAKEN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet części samochodowych .

(111) 351404 (220) 2021 09 13 (210) 533934
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGE
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .01
(510), (511) 4 Paliwa, 35 Usługi prowadzenia hurtowni w  zakresie 
sprzedaży paliw, olejów, płynów i  kosmetyków samochodowych, 
Usługi eksportu i importu w zakresie paliw, olejów, płynów i kosme-
tyków samochodowych, Usługi prowadzenia przy stacji paliw skle-
pów z artykułami spożywczymi w tym alkoholami i papierosami oraz 
artykułami przemysłowymi takimi jak kosmetyki, środki toaletowe, 
prasa a także z płynami i kosmetykami samochodowymi, 36 Dzierża-
wa majątku nieruchomego, 37 Usługi stacji paliw-prowadzenie stacji 
paliw, Usługi stacji obsługi samochodów, Usługi budowlane, 39 Usłu-
gi w zakresie transportu paliw, Magazynowanie paliw .

(111) 351405 (220) 2021 09 14 (210) 533937
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BRZUCHOWSKI KRZYSZTOF FIRMA JUBILERSKA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brzuchowski
(510), (511) 14 Agat stosowany w  biżuterii, Akcesoria do  biżuterii, 
Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety, Amulety będące biżuterią, 
Amulety [biżuteria], Bibeloty z  brązu, Biżuteria będąca wyrobami 
z  kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z  metali szla-
chetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzie-
ci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria do nosze-
nia na  głowie, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platynowa, Biżuteria platerowa-
na metalami szlachetnymi, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, 
Biżuteria w  postaci koralików, Biżuteria, w  tym imitacja biżuterii 
i  biżuteria z  tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z  hodowla-
nych pereł, Biżuteria wykonana z  kamieni półszlachetnych, Biżute-
ria wykonana z  kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z  metali 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z  metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z  platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z  metali nieszlachetnych, Biżuteria z  metali szlachetnych, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze  złota, Biżuteria ze  złotem, Bransoletki [biżuteria], Bran-
soletki na kostkę, Bransoletki przyjaźni, Bransolety, Części i akcesoria 
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do biżuterii, Diademy, Bransolety i zegarki połączone, Broszki [biżu-
teria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], 
Fantazyjna biżuteria, Jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, 
Kolczyki, Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kamienie szla-
chetne [klejnoty], Kolczyki do  piercingu, Kolczyki do  uszu, Spinki 
do  krawatów, Łańcuszki jubilerskie, Medale, Medaliony, Naszyjniki, 
Obrączki ślubne, Pierścionki, Ozdoby [biżuteria], Spinki do krawatów, 
Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne 
pierścionki, Sygnety, Wisiorki, Szpilki [biżuteria], Wpinki do klapy [bi-
żuteria], Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby jubilerskie 
wykonane z  tworzyw sztucznych, Złote bransoletki, Złote kolczyki, 
Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, Zawieszki [biżuteria], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: agat stosowany w biżuterii, akcesoria do biżuterii, akceso-
ria do wyrobu biżuterii, amulety, amulety będące biżuterią, amulety 
[biżuteria], bibeloty z  brązu, biżuteria będąca wyrobami z  kamieni 
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, bi-
żuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria 
do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria do noszenia na głowie, 
biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria na  ciało, biżu-
teria osobista, biżuteria platynowa, biżuteria platerowana metala-
mi szlachetnymi, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria 
w  postaci koralików, biżuteria, w  tym imitacja biżuterii i  biżuteria 
z  tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z  hodowlanych pereł, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z  kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z  metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z  metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych me-
tali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzo-
na z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii 
cloisonné, biżuteria z  emalii komórkowej, biżuteria z  kamieniami 
szlachetnymi, biżuteria z  kości słoniowej, biżuteria z  kryształu, bi-
żuteria z  metali nieszlachetnych, biżuteria z  metali szlachetnych, 
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bran-
soletki na kostkę, bransoletki przyjaźni, bransolety, części i akcesoria 
do biżuterii, diademy, bransolety i zegarki połączone, broszki [biżu-
teria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty [biżuteria], 
fantazyjna biżuteria, jubilerskie łańcuszki kord na  ozdoby na  nogę, 
kolczyki, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie szla-
chetne [klejnoty], kolczyki do  piercingu, kolczyki do  uszu, spinki 
do  krawatów, łańcuszki jubilerskie, medale, medaliony, naszyjniki, 
obrączki ślubne, pierścionki, ozdoby [biżuteria], spinki do krawatów, 
srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne 
pierścionki, sygnety, wisiorki, szpilki [biżuteria], wpinki do klapy [bi-
żuteria], wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, wyroby jubilerskie ze szkła, wyroby jubilerskie 
wykonane z  tworzyw sztucznych, złote bransoletki, złote kolczyki, 
złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, zawieszki [biżuteria] .

(111) 351406 (220) 2021 09 13 (210) 533939
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) HEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Woodpecker
(510), (511) 20 Meble, Składowe elementy do  mebli, Akcesoria me-
blowe, Osprzęt do  mebli, Fotele, Krzesła, Meble biurowe, Meble 
szkolne, Taborety, Regały, Stoły, Fryzjerskie fotele, Kanapy, Komody, 
Ławy, Siedzenia, Sofy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, in-
ternetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią 
towarów: meble, składowe elementy do mebli, akcesoria meblowe, 
osprzęt do mebli, fotele, krzesła, meble biurowe, meble szkolne, ta-
borety, regały, stoły, fryzjerskie fotele, kanapy, komody, ławy, siedze-
nia, sofy, 40 Profilowanie mebli, Stolarstwo meblowe, Zabezpiecza-
nie przed płomieniami mebli, Usuwanie powłok z mebli, Produkcja 
mebli na zamówienie, Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówie-
nie), Produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trze-
cich, 42 Usługi projektowania mebli, usługi projektowania wnętrz, 
usługi aranżacji wnętrz .

(111) 351407 (220) 2021 09 14 (210) 533990
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25

(732) WÓJCIK-RADECKA JUSTYNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ubrana w siebie
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi re-
klamowe, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama radiowa, 44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologicz-
ne, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, 45 Men-
torstwo [duchowe], Informacje w zakresie mody, Udostępnianie in-
formacji o modzie, Usługi osobistych doradców w zakresie zakupów 
[personal shopper], Usługi w zakresie zakupów osobistych dla osób 
trzecich, Usługi wypożyczania odzieży, Usługi zindywidualizowanej 
stylizacji ubioru, Wypożyczanie odzieży, Wypożyczanie ozdób osobi-
stych, Wypożyczanie ubrań, Zindywidualizowane usługi doradztwa 
w zakresie mody .

(111) 351408 (220) 2021 09 15 (210) 534006
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) BEAUTYEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Expert
(540) 

(531) 05 .05 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługa w postaci prowadzenia działalności szkolenio-
wej polegającej na  organizacji kursów z  zakresu kosmetologii, Po-
zaszkolna forma edukacji i nauczania .

(111) 351409 (220) 2021 09 15 (210) 534013
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KOWALEW-
DOBRZYCA Z/S W KOWALEWIE, Kowalew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kowalew
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 24 .15 .01
(510), (511) 29 Na bazie produktów z klasy 29: Twaróg przemysłowy, 
Twaróg półtłusty, Twaróg maślankowy własny, Twaróg do gliwienia 
własny, Twarożek ziarnisty lekki, Twarożek ziarnisty, Topiony z pomi-
dorami, Śmietankowy tłuszcz mleczny do smarowania 74%, Śmietan-
ka przerobowa (litry), Śmietanka 30% luz, Śmietanka 30%, Śmietanka 
18%, Śmietana 18% ukwaszczona luz, Śmietana 18% ukwaszczona, 
Śmietana 12% ukwaszczona, Serek śmietankowy (kg), Ser twarogo-
wy kowalewski mielony folia, Ser twarogowy kowalew mielony, Ser 
twarogowy folia, Ser twarogowy chudy folia, Ser twarogowy chudy, 
Ser twarogowy, Ser twarogowy półtłusty folia, Ser topiony gouda, 
Ser smażony kowalew luz, Ser smażony kowalew, Ser smażony ko-
walew luz kminek, Ser smażony kowalew koper, Ser smażony kowal .
kminek, Ser smażony kowalew szczypiorek, Mleko pełne (litry), Mix 
topiony, Masło serwatkowe własne, Masło ekstra folia, Masło ekstra 
bloki własne, Krem topiony ze szczypiorkiem, Krem topiony z szyn-
ką, Krem topiony z papryką, Krem topiony o smaku sera ementaler, 
Kostka topiona o smaku sera edamski, Kostka topiona o smaku sera 
tylżycki, Kostka topiona o smaku sera gouda, Kefir luksusowy .
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(111) 351410 (220) 2021 09 16 (210) 534064
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENoLEK
(540) 

(591) niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .05, 01 .07 .06, 27 .03 .12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne, produk-
ty lecznicze, preparaty farmaceutyczne o działaniu nasennym .

(111) 351411 (220) 2021 09 16 (210) 534106
(151) 2022 02 24 (441) 2021 10 18
(732) NOWAK ŁUKASZ, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQUITICA
(540) 

(531) 26 .04 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Etui na smartfony, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, pokrowce na smartfony, pokrowce na laptopy, 
odblaskowe kamizelki ochronne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki 
do  okularów, paski do  telefonów komórkowych, torby do  noszenia 
komputerów, pokrowce do  tabletów, 14 Bransoletki [biżuteria], bre-
loczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi za-
wieszkami], chowane breloki do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżute-
ria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], naszyjniki [bi-
żuteria], pierścionki [biżuteria], spinki do mankietów, szpilki do krawa-
tów, 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], bony wartościowe, materiały do pisania, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki 
[notesy], okładki na  paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podkładki na biur-
ko, zeszyty do pisania lub rysowania, gazety, kalendarze, fotografie /
wydrukowane/, kalkomanie, kartki z  życzeniami, katalogi, komiksy, 
książeczki, książki, obrazy, magazyny, mapy, plany, notatniki, podręcz-
niki /książki/, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, śpiewniki, 
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 18 Aktówki, 
bagaż, baty, bicze, czapraki pod siodła końskie, derki na  konie, etui 
na karty [portfele], etui na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, 
kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, nakolanniki dla koni, 
obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, plecaki, podróżne torby 
na ubrania, przywieszki do bagażu, siodła do jazdy konnej, torby, torby 
gimnastyczne, torby na zakupy, torebki, uzdy [uprząż], walizki, walizki 
z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], imitacje skóry, cho-
mąta dla koni, lejce, łęki siodłowe, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla 
koni, naoczniki końskie, ochraniacze na siodła końskie, osprzęt do za-
przęgów, pokrowce na siodła końskie, postronki, postronki do uprzę-
ży, wyroby rymarskie, rzemienie skórzane, pokrowce na siodła na ko-
nie, zapięcia do  siodeł, strzemiona, strzemiona skórzane, postronki 
do uprzęży, 21 Elementy napinające do odzieży, szczotki dla koni, 25 
Bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bandany na szyję, biusto-
nosze, biustonosze samonośne, body [bielizna], bokserki, bryczesy, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty za  kostkę, chustki na  głowę, 
czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], dłu-

gie luźne stroje, getry [ochraniacze] zakładane na buty, garnitury, ka-
mizelki, kąpielówki, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy ką-
pielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki 
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], mundury, nakrycia głowy, nauszniki[odzież], 
obuwie, odzież, odzież haftowana, odzież z  imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], odzież dla rowerzystów, odzież ze  skóry, opaski 
na głowę, palta, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, pu-
lowery, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, 
płaszcze kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnico-
-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, 
szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki, trykoty [ubrania], 35 
Prowadzenie usług w zakresie: analizy kosztów, analizy rynkowe, ba-
dania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych tub reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzeda-
ży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowe], 
reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, usługi prowadzenia sprzedaży 
w sklepie lub/i hurtowni produktów: odzieży skórzanej, odzieży skó-
ropodobnej, ubrań roboczych, ubrań do  jazdy konnej, wyposażenia 
dla jazdy konnej, dodatków do ubrań i odzieży, obuwia sportowego, 
obuwia do  jazdy konnej, ubrań sportowych, wyrobów kaletniczych 
i rymarskich, sprzętu sportowego, 40 Szycie odzieży na miarę .

(111) 351412 (220) 2021 09 17 (210) 534111
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) GRABEUS PATRYK, Pyskowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VSETT
(510), (511) 12 Hulajnogi elektryczne .

(111) 351413 (220) 2021 09 20 (210) 534164
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SITAGLIPTIMIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 351414 (220) 2021 09 20 (210) 534179
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SITAFORMIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 351415 (220) 2021 09 20 (210) 534186
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) PŁAZA PAWEŁ, Krzyżowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POKÓJ WSPOMNIEŃ
(510), (511) 9 Pliki muzyczne do  pobierania, Znaki cyfrowe, Urzą-
dzenia kinematograficzne, Film kinematograficzny, naświetlony, 
Pliki graficzne do pobierania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Urządzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  montażu fil-
mów kinematograficznych, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
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przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja 
filmów, Fotografia, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, Nagrywanie na taśmach wideo, Fotoreporta-
że, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów 
radiowych i  telewizyjnych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria fil-
mów reklamowych, Studia filmowe, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie  do  pobrania], Usługi edycji wideo na  potrzeby re-
alizacji wydarzeń, Usługi pokazów filmowych, Usługi studia nagrań, 
Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie kamer wi-
deo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Orga-
nizowanie balów, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Usługi rozrywkowe .

(111) 351416 (220) 2021 09 20 (210) 534217
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) CCC .EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: preparaty do  prania, perfumy, kosmetyki, olejki 
do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma 
[periodyki], druki, kalendarze, książki, afisze, plakaty, artykuły papier-
nicze do  pisania, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze  skóry, 
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, eks-
presy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, 
modele dekoracyjne wykonane z  tworzyw sztucznych, dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia, dywany, chodniki 
i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania 
włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzie-
ci, gryzaki na  ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, 
dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy, świece, lam-
piony elektryczne, lampiony na świece, lampy oświetleniowe, latarki, 
oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, 
smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt .

(111) 351417 (220) 2021 09 20 (210) 534220
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 18
(732) CCC .EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: preparaty do  prania, perfumy, kosmetyki, olejki 
do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma 
[periodyki], druki, kalendarze, książki, afisze, plakaty, artykuły papier-
nicze do  pisania, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 

karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze  skóry, 
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, eks-
presy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, 
modele dekoracyjne wykonane z  tworzyw sztucznych, dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia, dywany, chodniki 
i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania 
włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzie-
ci, gryzaki na  ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, 
dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy, świece, lam-
piony elektryczne, lampiony na świece, lampy oświetleniowe, latarki, 
oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, 
smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt .

(111) 351418 (220) 2021 09 20 (210) 534221
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) CCC .EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: preparaty do  prania, perfumy, kosmetyki, olejki 
do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma 
[periodyki], druki, kalendarze, książki, afisze, plakaty, artykuły papier-
nicze do  pisania, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze  skóry, 
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, eks-
presy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, 
modele dekoracyjne wykonane z  tworzyw sztucznych, dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia, dywany, chodniki 
i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania 
włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzie-
ci, gryzaki na  ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, 
dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy, świece, lam-
piony elektryczne, lampiony na świece, lampy oświetleniowe, latarki, 
oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, 
smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt .

(111) 351419 (220) 2021 09 20 (210) 534223
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) CCC .EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 24 .17 .04
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: preparaty do  prania, perfumy, kosmetyki, olejki 
do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma 
[periodyki], druki, kalendarze, książki, afisze, plakaty, artykuły papier-
nicze do  pisania, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze  skóry, 
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, eks-
presy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, 
modele dekoracyjne wykonane z  tworzyw sztucznych, dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia, dywany, chodniki 
i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania 
włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzie-
ci, gryzaki na  ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, 
dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy, świece, lam-
piony elektryczne, lampiony na świece, lampy oświetleniowe, latarki, 
oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, 
smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt .

(111) 351420 (220) 2021 09 21 (210) 534255
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA KORZENNA MOC
(540) 

(591) ciemnobrązowy, czerwony, jasnobrązowy, pomarańczowy, 
zielony, złoty, żółty
(531) 29 .01 .15, 03 .04 .04, 27 .05 .01, 27 .01 .05, 05 .03 .11, 08 .07 .25, 25 .01 .15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa .

(111) 351421 (220) 2021 09 21 (210) 534262
(151) 2022 02 15 (441) 2021 10 25
(732) KORAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KORAL TRADE
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie prowadzenia hurtowni towarów 
spożywczych takich jak: mleko produkty mleczarskie, jaja, tłuszcze 
mięso, ryby, owoce morza, tłuszcze zwierzęce i roślinne, mąka, chleb 
i wyroby piekarskie cukier, kawa, herbata, kakao i czekolada, wyro-
by cukiernicze i słodycze, lody i desery lodowe, przyprawy, owoce, 
warzywa i  zioła, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, Usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej wyżej wymienionych 
towarów, Reklama na rzecz osób trzecich, Sprzedaż promocyjna to-
warów, Promocja usług na rzecz osób trzecich, 39 Transport drogowy 
towarów, w  tym przewożonych w  warunkach chłodniczych, Usługi 
wynajmu samochodów ciężarowych, w  tym samochodów-chłodni, 
Magazynowanie i  składowanie towarów, w  tych przechowywanie 
ich w chłodniach .

(111) 351422 (220) 2021 09 21 (210) 534265
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA FARMACJA PODCAST
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 24 .15 .03, 24 .15 .21
(510), (511) 35 Centrum pomocy połączeń medycznych do  dostar-
czania informacji i usługi związane ze zdrowiem świadczone za po-
średnictwem Internetu, telefonu i  innych środków, Usługi reklamo-
wania telemedycyny, reklama, 38 Przesyłanie informacji, transmisja 
podkastów, udostępnianie forów internetowych online, usługi w za-
kresie wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, 44 Porady w zakresie farmakologii, doradz-
two w  zakresie żywienia i  odżywiania, usługi doradcze w  zakresie 
zdrowia, usługi telemedyczne .

(111) 351423 (220) 2021 09 21 (210) 534275
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) MARKANYCZ MARIUSZ SUNTHERM, Gwda Mała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUNTHERM
(510), (511) 25 Bluzy z  kapturem, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy 
sportowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Koszulki z  krótkim rękawem, 
Kurtki, Kurtki sportowe, Koszule sportowe, Stroje do  sportów wal-
ki, Komplety sportowe, Stroje sportowe, Spodenki, Krótkie spodnie, 
Czapki [nakrycia głowy], Maski ochronne [odzież], Odzież treningowa, 
Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Odzież męska, 
Odzież damska, Odzież, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach .

(111) 351424 (220) 2021 09 21 (210) 534277
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 18
(732) SAKRA ALEKSANDRA FABRYKA FRAJDY, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPIEKANKI
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy, czerwony, żółty, zielony, 
pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .15
(510), (511) 28 Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki do  rysowa-
nia, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki przystosowane do ce-
lów edukacyjnych, Gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, Zestawy 
do pieczenia i gotowania [zabawki], Zestawy modelarskie, Zestawy 
do  zabawy, Zestawy do  wykonywania figurek do  zabawy, Zabawki 
do  sprzedaży w  postaci zestawów, Zabawki do  składania [robótki 
ręczne] sprzedawane w zestawie, Artykuły do zabawy dla dzieci, Gry .

(111) 351425 (220) 2021 09 22 (210) 534325
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAPRESS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi .

(111) 351426 (220) 2021 09 22 (210) 534328
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
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(732) JURAK DIANA F .U .H . BUD-INWEST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD INWEST
(540) 

(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi szklarskie, Usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskie-
go, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Usługi w zakresie remontów budynków, Naprawa okien, Na-
prawa rolet okiennych .

(111) 351427 (220) 2021 09 22 (210) 534343
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIVAXAR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi .

(111) 351428 (220) 2021 09 22 (210) 534344
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EDOLOX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi .

(111) 351429 (220) 2021 09 23 (210) 534388
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) CACH PAWEŁ GALICYA DYSTRYBUCJA, Przeworsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAL PARTS
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 15 .07 .01
(510), (511) 12 Części wykończenia wnętrza samochodów, Części ha-
mulcowe do  samochodów, Części konstrukcyjne do  samochodów, 
Części i  akcesoria do  pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, 
w tym silniki do pojazdów lądowych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych .

(111) 351430 (220) 2021 09 24 (210) 534403
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) MICHALSKI BARTŁOMIEJ, Połczyn-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROŻNIE NIE ZGNIATAĆ!!!
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 24 .17 .04, 26 .01 .16, 11 .03 .01, 19 .01 .25

(510), (511) 16 Etykiety wysyłkowe, Etykiety adresowe, Samoprzy-
lepne etykiety drukowane, Etykiety z  papieru, Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Drukowane etykiety na bagaż, Etykiety papierowe 
na bagaż, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety z papieru lub karto-
nu, Naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nalepki, Druki, 
Druki handlowe, 40 Drukowanie, Drukowanie, wywoływanie zdjęć 
i filmów .

(111) 351431 (220) 2021 09 24 (210) 534404
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sea Lion
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 03 .09 .01, 03 .11 .17, 26 .01 .15
(510), (511) 29 Konserwy rybne, Skorupiaki, nieżywe, Małże (mięcza-
ki), nieżywe, Krewetki, nieżywe, Ryby .

(111) 351432 (220) 2021 09 27 (210) 534424
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 18
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sano
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weteryna-
ryjne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, prepa-
raty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty 
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty 
do tuczenia zwierząt .

(111) 351433 (220) 2021 09 23 (210) 534429
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) EXELTIS HEALTHCARE, S .L ., Azuqueca de Henares (ES)
(540) (znak słowny)
(540) ATENZA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do  leczenia chorób i  zabu-
rzeń ośrodkowego układu nerwowego .

(111) 351434 (220) 2021 09 24 (210) 534439
(151) 2022 02 14 (441) 2021 10 25
(732) EL CORAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MEDIA LIDER
(540) 

(591) żółty, biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .01 .02
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  sprzę-
tu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu 
detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego 
związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu deta-
licznego związane z  pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, 
Usługi detaliczne związane z  nożami kuchennymi, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, 
Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  domowego sprzętu 
elektrycznego, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego on-line w  zakresie muzy-
ki cyfrowej do  pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w  za-
kresie muzyki i  filmów nagranych oraz do  pobrania, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu 
detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do  pobrania, Usługi handlu hurtowego w  odniesieniu do  sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejni-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  chłodzenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigujący-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizu-
alnym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem infor-
matycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku ze  sprzętem do  schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami do  chłodzenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domo-
wego, 36 Usługi w  zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, 
Usługi w  zakresie zawierania ubezpieczeń, Przedłużone gwarancje 
na sprzęt gospodarstwa domowego, Przedłużone gwarancje na do-
mowe urządzenia elektryczne, Przedłużone gwarancje na urządze-
nia elektryczne, Przedłużone gwarancje na  urządzenia, Udzielanie 
przedłużonych gwarancji na  domowe artykuły elektryczne, Udzie-
lanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowa-
nych za pomocą kart kredytowych, Świadczenie usług rozszerzonych 
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, 
Usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodar-
stwa domowego, 39 Dostawa części sprzętu domowego, Dostawa 
kuchenek gazowych, Dostawa towarów, Organizowanie transportu 
towarów, Organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarcza-
nia towarów zamówionych korespondencyjnie, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Organizacja dostarczania towarów, Dystrybucja 
i transport towarów drogą lądową, Organizowanie wysyłki towarów, 
Przewóz towarów, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi w za-
kresie transportu towarów .

(111) 351435 (220) 2021 09 24 (210) 534479
(151) 2022 02 17 (441) 2021 11 02
(732) TOMASZEWSKA MARTA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moora
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie wykonane z  metali szlachetnych 
i półszlachetnych, zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części 
i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, biżuteria z metali szla-
chetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, etui na ar-
tykuły zegarmistrzowskie, pudełka na  biżuterię, biżuteria osobista, 
biżuteria i  wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria z  tworzyw 
sztucznych, breloki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racjami zawieszkami), zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub 
pokrywane nimi, paski elementy drewniane, zapięcia metalowe, ob-
rączki, kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki, broszki, łańcuszki, 
35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następu-
jących towarów: okulary przeciwsłoneczne, oprawki do  okularów, 
zegarki, zegary, artykuły zegarmistrzowskie, breloki do kluczy (kółka 
do  kluczy z  ozdobami lub dekoracjami zawieszkami), wyroby jubi-
lerskie wykonane z  metali szlachetnych i  półszlachetnych, biżuteria 
z metali szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, 
pudełka na biżuterię, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, 
imitacja biżuterii, biżuteria z  tworzyw sztucznych, zawieszki biżute-
ryjne z  metali szlachetnych lub pokrywane nimi, torebki, portfele, 
biżuteria ze skóry, skóra i imitacja skóry, Usługi w zakresie administro-
wania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtownia-
mi, salonami sprzedającymi: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, 
Usługi w  zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, 
sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: okulary prze-
ciwsłoneczne, oprawki do  okularów, zegary, zegarki, artykuły zegar-
mistrzowskie, części i  akcesoria do  przyrządów zegarmistrzowskich, 
etui na okulary zegarmistrzowskie, breloki do kluczy (kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracjami zawieszkami), Usługi w zakresie admini-
strowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtow-
niami, salonami sprzedającymi: wyroby jubilerskie wykonane z metali 
szlachetnych i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półsz-
lachetnych, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżute-
ria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria 
z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub 
pokrywane nimi, Usługi w zakresie administrowania punktami sprze-
daży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedający-
mi: papier, zawiadomienia, wizytówki, torebki, portfele, skóra i imitacja 
skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizki i torby, odzież, paski, pre-
zentacja towarów w Internecie, usługi reklamowe i promocyjne, rekla-
ma i promocja towarów on-line, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych .

(111) 351436 (220) 2021 09 28 (210) 534480
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) LILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LLL LILER
(540) 

(591) czerwony, niebieski, szary
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Przejściówki do kabli telefonów komórkowych, Stojaki 
dostosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty przystosowane 
do  telefonów komórkowych, Nośniki dostosowane do  telefonów 
komórkowych, Futerały dopasowane do  telefonów komórkowych, 
Słuchawki douszne do  telefonów komórkowych, Zestawy głośno-
mówiące do telefonów komórkowych, Przewody USB do telefonów 
komórkowych, Zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, 
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Stacje dokujące do  telefonów komórkowych, Obudowy wymienne 
do telefonów komórkowych, Pamięci zewnętrzne do telefonów ko-
mórkowych, Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Głośni-
ki pomocnicze do  telefonów komórkowych, Moduły wyświetlacza 
do  telefonów komórkowych, Urządzenia do  nagrywania rozmów 
telefonicznych, Gniazda wtykowe do  przedłużaczy telefonicznych, 
Platformy i  oprogramowanie do  telefonów cyfrowych, Uchwyty 
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Tapety na komputery 
i  telefony, do  pobrania, Ładowarki baterii do  użytku z  telefonami, 
Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Ładowarki do te-
lefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Osłony do ekranów 
telefonów komórkowych w  formie folii, Bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do  zastosowania z  telefonami komórkowymi, Zesta-
wy telefoniczne, Adaptery telefoniczne, Wtyczki telefoniczne, Fu-
terały na  telefony, Cyfrowe telefony komórkowe, Oprogramowanie 
telefonii komputerowej, Baterie do telefonów, Złącza do telefonów, 
Elektryczne przewody telefoniczne, Uchwyty na telefony komórko-
we, Paski do telefonów komórkowych, Etui na telefony komórkowe, 
Osłony na telefony komórkowe, Futerały na telefony komórkowe, Ła-
dowarki do telefonów komórkowych, Głośniki do telefonów komór-
kowych, Baterie do telefonów komórkowych, Urządzenia do telefonii 
bezprzewodowej, Uchwyty samochodowe do telefonów, Pokrowce 
na  słuchawki telefoniczne, Kable do  przedłużaczy telefonicznych, 
Słuchawki do  aparatów telefonicznych, Paski do  słuchawek telefo-
nicznych, Futerały na telefony [specjalnie dopasowane], Urządzenia 
głośnomówiące do telefonów komórkowych, Zatyczki do gniazdek 
telefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, Pa-
mięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komór-
kowymi, Sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia 
rąk, 10 Ciśnieniomierze, Elektroniczne ciśnieniomierze nadgarstko-
we, Ciśnieniomierze do użytku medycznego, Termometry do ucha, 
Termometry do  pomiaru gorączki, Termometry cyfrowe do  celów 
medycznych, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne .

(111) 351437 (220) 2021 09 24 (210) 534482
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) MATYSIAK ALBERT ART NUVO, Brzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) art nuvo
(540) 

(531) 02 .03 .01, 02 .03 .23, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 02 .01 .01, 02 .01 .23
(510), (511) 16 Kartki okolicznościowe, Zaproszenia, 35 Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi .

(111) 351438 (220) 2021 09 27 (210) 534483
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) READY STEADY GO
(510), (511) 36 Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, 
Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 41 Edukacja .

(111) 351439 (220) 2021 09 27 (210) 534485
(151) 2022 02 10 (441) 2021 10 25
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mBank cyfrowe rewolucje

(540) 

(591) czerwony, czarny, pomarańczowy, niebieski, biały, zielony
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii te-
leinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie doradztwa 
w  zarządzaniu i  prowadzeniu działalności gospodarczej, Udzielanie 
informacji i porad gospodarczych, Badania rynku, Badania opinii pu-
blicznej, Usługi przetwarzania danych, Usługi wyszukiwania informacji 
w  plikach komputerowych i  w  dokumentach na  nośnikach papiero-
wych, Wynajem oraz dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu kompu-
terowego i wyposażenia biurowego, Usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy, Usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej, Rekrutacja i dobór 
personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowy-
wanie i  powielanie dokumentów, Prace biurowe, Administrowanie 
biurami, 36 Sponsorowanie finansowe, Finansowanie i dofinansowy-
wanie akcji i programów edukacyjnych, Organizacja zbiórek, Organi-
zacja zbiórek charytatywnych, Usługi bankowe i finansowe przy uży-
ciu technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik 
i technologii teleinformatycznych, Usługi, w tym także przy wykorzy-
staniu technologii teleinformatycznych i  portali społecznościowych, 
w  zakresie konsultacji, doradztwa i  informacji w  sprawach finanso-
wych, Doradztwo bankowe i  ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie 
konkursów, Organizacja konkursów edukacyjnych, Usługi związane 
z  wszelkimi formami edukacji i  nauczania, organizowanie oraz pro-
wadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie poziomu 
edukacji, opracowywanie oraz udzielanie informacji i instruktaży doty-
czących edukacji i nauczania, porady w zakresie edukacji i kształcenia, 
organizowanie, prowadzenie i  obsługa: konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów i szkoleń, organizowanie 
i  prowadzenie: pokazów kształcenia praktycznego, konkursów edu-
kacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji oraz sprawdzianów edukacyj-
nych, Usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, publikacje książek i  periodyków, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, 42 Doradztwo w sprawach oprogramowania, sprzętu 
komputerowego i technologii informacyjnej (IT), Zarządzanie techno-
logią informacyjną, Projektowanie, powielanie, konserwacja, instala-
cja, aktualizacja i  wypożyczanie oprogramowania komputerowego 
oraz technologii informatycznych, Usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cy-
frowego (e-commerce), Tworzenie oraz zarządzanie stronami interne-
towymi i portalami internetowymi .

(111) 351440 (220) 2021 09 27 (210) 534487
(151) 2022 02 16 (441) 2021 11 02
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULMOPECT
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, w szczególności na kaszel, 
Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i witaminowe .

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) 059316 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076371 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076471 (180) 2032 07 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078700 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078701 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078702 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 078990 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080594 (180) 2031 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080666 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080856 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 081324 (180) 2032 07 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 082258 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083141 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083803 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085312 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085313 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088545 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 139959 (180) 2031 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 159252 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163709 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 163822 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165264 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166799 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167069 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167250 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168433 (180) 2032 01 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: czasopisma .
(111) 168718 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168850 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168851 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169590 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170046 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172930 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173333 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 179639 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181571 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181572 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 253782 (180) 2031 11 24 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 3: kosmetyki, olejki 
eteryczne; 5: produkty farmaceu-
tyczne, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplemen-
ty diety, suplementy mineralne 
do żywności, oleje lecznicze, zioła 
lecznicze .

(111) 254146 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 256390 (180) 2032 01 11 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, pozy-
skiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, wszystkie wyżej wy-
mienione usługi z  wyłączeniem 
usług dotyczących zarządzania, 
organizacji, rozwoju, oceny, selek-
cji, rekrutacji, przydzielania miej-
sca i szkolenia zasobów ludzkich .

(111) 257623 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257892 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257893 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258792 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259458 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259535 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259607 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260515 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: artykuły papierni-
cze: papier toaletowy, ręczniki 
papierowe, serwetki papierowe, 

chusteczki jednorazowe papiero-
we, papier pakowy, opakowania 
papierowe torby pudełka papie-
rowe, okładki papierowe, pielusz-
ki jednorazowe dla niemowląt 
i dzieci, obrusy papierowe .

(111) 260616 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260988 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261498 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261646 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261846 (180) 2032 11 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265876 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266205 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266421 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267605 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267606 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267607 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267936 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268053 (180) 2033 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270420 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272168 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272188 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272241 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 287126 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 287127 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 317015 (180) 2032 09 05 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) 517072 U
(210) 480376 U
(210) 510631 U
(210) 510635 U
(210) 518956 U
(210) 519095 U
(210) 522375 U
(210) 522383 U
(210) 524696 U
(210) 524902 U
(210) 526190 U
(210) 528603 U

(210) 529331 U
(210) 530508 U
(210) 532656 U
(210) 532807 U
(210) 533805 U
(210) 533993 U
(210) 534435 U
(210) 535951 U
(210) 537573 U
(210) 538018 U
(210) 538314 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) 445701 23/2015
(210) 460019 U
(210) 483504 ZT38/2018
(210) 518661 ZT48/2020
(210) 527183 ZT22/2021

(210) 528939 ZT27/2021
(210) 531780 ZT33/2021
(210) 531972 ZT33/2021
(210) 535363 ZT47/2021
(210) 535615 U
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 231341 (141) 2021 10 27 Prawo wygasło w całości .
(111) 252972 (141) 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(111) 252973 (141) 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(111) 277422 (141) 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(111) 277423 (141) 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(111) 285339 (141) 2022 01 04 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) 055045 A . Wykreślono: YANMAR CO ., LTD ., OSAKA, Ja-
ponia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO ., LTD ., Osaka, 
Japonia .

(111) 055045 A . Wykreślono: YANMAR POWER TECHNOLOGY 
CO ., LTD ., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR HOLDINGS CO ., LTD ., 
Osaka, Japonia .

(111) 056404 A . Wykreślono: GLAXO GROUP LIMITED, GREEN-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: GLAXO GROUP LIMITED, BRENT-
FORD, Wielka Brytania .

(111) 056404 A . Wykreślono: GLAXO GROUP LIMITED, BRENT-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: NOVARTIS AG, Basel, Szwajcaria .

(111) 060575 A . Wykreślono: „Unitra Towarzystwo Handlowo-
-Przemysłowe Spółka Akcyjna”, Warszawa, Polska; Wpisano: UNI-
TRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 387284233 .

(111) 060576 A . Wykreślono: „Unitra Towarzystwo Handlowo-
-Przemysłowe Spółka Akcyjna”, Warszawa, Polska; Wpisano: UNI-
TRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 387284233 .

(111) 074111 A . Wykreślono: L’OREAL, PARYŻ, Francja; Wpisa-
no: LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja .

(111) 077455 A . Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, 
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 078039 A . Wykreślono: KRAFT FOODS UK INTELLECTU-
AL PROPERTY LIMITED, Birmingham, Wielka Brytania; Wpisano: Ca-
rambar and Co ., Issy-les-Moulineaux, Francja .

(111) 094802 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 099047 D . Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w  Zabrzu dokonał zajęcia egzekucyjnego prawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o za-
jęciu o numerze 2433-SEE .711 . 41008574 .2021 ./M, Cz . nr 41008574, 
z dnia 7 października 2021 r ., nadesłanym do Urzędu Patentowego 
RP w dniu 13 października 2021 r .”

(111) 108737 A . Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, 
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 113666 A . Wykreślono: Cadbury Netherlands Interna-
tional Holdings B .V ., Oosterhout, Holandia; Wpisano: Carambar 
and Co ., Issy-les-Moulineaux, Francja .

(111) 121052 A . Wykreślono: NOXELL CORPORATION, HUNT 
VALLEY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations 
US, LLC, Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 131700 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 133492 A . Wykreślono: Verizon Media Inc ., Dulles, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Yahoo IP Holdings LLC, Dulles, 
Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 139072 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 154507 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we „APON” Andrzej Zawadzki, 96-300 Żyrardów ul . Niedziałkow-
skiego 2/4, Polska 750441019; Wpisano: APON ANDRZEJ ZAWADZKI 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów, Pol-
ska 520102301 .

(111) 157841 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 163409 A . Wykreślono: OPI PRODUCTS, INC . (A  CALI-
FORNIA CORPORATION), NORTH HOLLYWOOD, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, Calabasas, Stany 
Zjednoczone Ameryki .

(111) 166814 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 168424 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 169823 A . Wykreślono: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp . 
z o .o ., Warszawa, Polska 015493258; Wpisano: HERBAPOL - LUBLIN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174 .

(111) 176457 A . Wykreślono: SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; 
Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452 .

(111) 176457 A . Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOP-
MENT NV, Nazareth, Belgia .

(111) 180454 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 



Nr 21/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 113

Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 191653 A . Wykreślono: MERCATOR MEDICAL S .A ., Kra-
ków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066 .

(111) 193371 A . Wykreślono: „ROMANTIK S .A .”, Bydgoszcz, 
Polska 340284528; Wpisano: WIESŁAW MACIOSZEK WARKMET, Cie-
limowo, Polska 301894332 .

(111) 198163 A . Wykreślono: DANTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomża, 
Polska; Wpisano: DANTEX RAFAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łomża, 
Polska 368990090 .

(111) 200576 A . Wykreślono: MERCATOR MEDICAL Spółka Ak-
cyjna, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066 .

(111) 209870 A . Wykreślono: „AGRECOL” Jarosław Prymas, 
Wieruszów, Polska 250764117; Wpisano: MARZENA PRYMAS, Mesz-
nary, Polska .

(111) 215278 A . Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-
-HANDLOWA „MESTWIN”, Kartuzy, Polska 000340500; Wpisano: 
PIEKARNIA CUKIERNIA MESTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kartuzy, Polska 389546944 .

(111) 219433 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 219436 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 224536 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 228897 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 229845 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

 (111) 231341 A . Wykreślono: BAUTECH Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Olsztyn, Polska 280245322; Wpisano: BAU-
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 280245322 .

(111) 232294 A . Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, 
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 234574 A . Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC, 
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 247290 D . Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w  Lu-
blinie z  siedzibą w  Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru 
Zastawów (sygn . akt LU .VII .Ns-Rej .Za 330/22/274) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2705552 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R .247290 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce MBank Spółka 
Akcyjna z  siedzibą w Warszawie wobec spółki Pro-Project Group 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie” .

(111) 252806 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-

MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 253564 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 254165 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 257352 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 260400 A . Wykreślono: GREEN FACTORY HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Pol-
ska 142508694; Wpisano: GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, Polska 147208761 .

(111) 260816 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 261075 D . Wykreślono: ,,W dniu 8 lutego 2017 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia 
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
RZ .IX .Ns-Rej .Za  465/17/357) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2521561 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzie-
lonym na  znak towarowy R-261075 w  celu zabezpieczenia wie-
rzytelności spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu wobec MBL A/S z siedzibą w Silkeborg, Dania’’ .

(111) 264607 A . Wykreślono: ITALTECNICA ENZO MORETTI, 
Łódź, Polska 472309105; Wpisano: „ITALTECNICA” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101781717 .

(111) 265616 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 265665 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 269856 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 269857 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 269858 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 272888 A . Wykreślono: YANMAR CO ., LTD ., OSAKA, Ja-
ponia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO ., LTD ., Osaka, 
Japonia .

(111) 272888 A . Wykreślono: YANMAR POWER TECHNOLOGY 
CO ., LTD ., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR HOLDINGS CO ., LTD ., 
Osaka, Japonia .
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(111) 278183 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 279619 A . Wykreślono: MAMYS KAROL PPHU ROBOTEX, 
Czempiń, Polska 411110970; Wpisano: PPHU ROBOTEX KAROL MA-
MYS, Krosno, Polska 411110970 .

(111) 279650 A . Wykreślono: MAMYS KAROL PPHU ROBOTEX, 
Czempiń, Polska 411110970; Wpisano: PPHU ROBOTEX KAROL MA-
MYS, Krosno, Polska 411110970 .

(111) 280289 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 280290 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 280291 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 282960 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 288574 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-
kowie V Wydział Gospodarczy z dnia 14 grudnia 2020 r ., sygn . akt 
V GC 5889/19/S zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 
marca 2021 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wro-
cławia – Fabrycznej we  Wrocławiu Karolina Ślęzak w  toku postę-
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 
53/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na wniosek wierzyciela: Sebastiana Jakubca zamieszka-
łego w Krakowie .”

(111) 289199 D . Wpisano: „W dniu 19 stycznia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego w  Białymstoku Wy-
dział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt BI .X .Ns-Rej .
Za 96/22/303) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2705593 
zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym na  znak 
towarowy R .289199 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących spółce THOMAS BETONBAUTELLE VERWALTUNGS-
-GMBH1 z  siedzibą w  Dornburg-Camburg, Niemcy wobec spółki 
LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 
w Białymstoku” .

(111) 289200 D . Wpisano: „W  dniu 19 stycznia 2022 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w  Białymstoku 
Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt BI .X .Ns-
-Rej .Za  90/22/897) wpisano do  Rejestru Zastawów pod pozycją 
2705596 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy R .289200 w  celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących spółce THOMAS BETONBAUTELLE VERWAL-
TUNGS-GMBH1 z  siedzibą w  Dornburg-Camburg, Niemcy wobec 
spółki LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z sie-
dzibą w Białymstoku” .

(111) 302331 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 305408 A . Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska; 
Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452 .

(111) 305408 A . Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOP-
MENT NV, Nazareth, Belgia .

(111) 308737 A . Wykreślono: SIBERIAN VODKA COMPANY 
Ltd ., Mariinsk, Rosja; Wpisano: SIBERIAN VODKA COMPANY Ltd ., 
Kemerowo, Rosja .

(111) 309797 A . Wykreślono: MAMYS KAROL PPHU ROBOTEX, 
Czempiń, Polska 411110970; Wpisano: PPHU ROBOTEX KAROL MA-
MYS, Krosno, Polska 411110970 .

(111) 311580 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 311581 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 318820 A . Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142726126; Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452 .

(111) 320122 A . Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142726126; Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452 .

(111) 320122 A . Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOP-
MENT NV, Nazareth, Belgia .

(111) 320647 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 320648 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 320649 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 321251 A . Wykreślono: Maxima Healthcare Ltd, Seaford, 
Wielka Brytania; Wpisano: Dendron Brands Limited, Watford Her-
tordshire, Wielka Brytania .

(111) 321673 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 322054 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 322055 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 325424 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 327286 A . Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KO-
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MANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIO-
NAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364 .

(111) 328821 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) 329031 A . Wykreślono: BIZNES PARTNER SERWIS SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Łódź, Polska 473210484; Wpisano: BIZNES PARTNER SERWIS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
473210484 .

(111) 329841 A . Wykreślono: RADOSŁAW BUDZIK, PLANET 
HEMP, Warszawa, Polska 362553951; Wpisano: HEMP JUICE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
386812782 .

(111) 330870 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272 .

(111) 330870 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań, Polska 630325272 .

(111) 330871 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272 .

(111) 330871 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań, Polska 630325272 .

(111) 330872 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272 .

(111) 330872 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań, Polska 630325272 .

(111) 331909 A . Wykreślono: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Komorniki, Polska 367136181; Wpisano: JOHN DOG GROUP 

SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, 
Polska 367136181 .

(111) 333757 A . Wykreślono: Birkenstock Sales GmbH, Vet-
telschoss, Niemcy; Wpisano: Birkenstock IP GmbH, Linz am Rhein, 
Niemcy .

(111) 335826 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 336665 A . Wykreślono: WIOLETTA MICHALIK, Złoty Po-
tok, Polska; Wpisano: Wioletta Dąbrowska, Złoty Potok, Polska .

(111) 340108 A . Wykreślono: AP DESIGN SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 361047140; 
Wpisano: AP DESIGN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361047140 .

(111) 340591 A . Wykreślono: GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Po-
znań, Polska 630325272 .

(111) 340591 A . Wykreślono: NIERUCHOMOŚCI HOLDING 
PLUS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
JAWNA, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: GRUPA MO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Poznań, Polska 630325272 .

(111) 340814 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
z dnia 30 kwietnia 2021 r ., sygn . akt XII GC 2164/20 zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności z dnia 27 sierpnia 2021 r ., Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Klaudia Suchecka w toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
GKm 23/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Banach Outsourcing Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu .”

(111) 344103 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .

(111) 345196 A . Wykreślono: F16 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367870604; Wpisano: 
LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA-
LONŚCIĄ, Łódź, Polska .

(111) 345286 A . Wykreślono: MARCIN CICHOCKI, KUŹNIA TRE-
ŚCI, Lublin, Polska 367701014; Wpisano: Marcin Cichocki, Lublin, 
Polska 367701014 .

(111) 345690 A . Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 .
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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) 1207547 (540) ATODERM (511) 5
(732) NAOS,  
355 rue Pierre-Simon Laplace, F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1337939 (540) ASTROCAST (511) 9, 38
(732) Astrocast SA,  
Chemin des Ramiers 20, Chavannes-près-Renens, CH-1022 (CH)
(151) 2021 07 20 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1428273 (540) TriTower
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 7, 8, 11
(732) Xiao Xiuchun, No . 17 1st Floor, International Trading Building, 
Sayibak District, Urumqi City, Xinjiang (CN)
(151) 2021 08 19 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1571403 (540) Marisilicon (511) 9
(732) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp ., Ltd ., 
No . 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan,  
Guangdong (CN)
(151) 2021 08 12 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1603207 (540) ULTIMA (511) 5
(732) Pharmalys Invest Holding AG,  
Schochenmühlestrasse 2, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2021 08 09 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609051 (540) ISEA
(531) CFE: 26 . 01 . 03, 26 . 03 . 01, 27 . 05 . 01 (511) 11
(732) FERROLI SPA,  
Via Ritonda, 78/A, I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT)
(151) 2021 06 24 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609115 (540) HISION
(531) CFE: 27 . 01 . 01, 27 . 05 . 08 (511) 7
(732) NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY CO ., LTD .,  
No . 235 Huangshan Road, Economic & Technology Zone, Beilun 
District, Ningbo, 315801 Zhejiang (CN)
(151) 2021 02 23 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609315 (540) KADER (511) 14
(732) JIANGSU KADER NETWORK TECHNOLOGY CO ., LTD .,  
4 building, No . 5 Hengsheng Road, Gaochun District, Economic 
Development Zone, Nanjing City, 211300 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 06 04 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609334 (540) Sumc
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 12
(732) Dongguan Sumeng Chain Co ., Ltd .,  
1st Floor, Building C6, No . 104 Lingnan Avenue, Shigu Community, 
Tangxia Town, Dongguan City, 523000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 07 28 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609337 (540) SYSHOW
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 6
(732) TAIZHOU SHANGYI VALVE CO ., LTD .,  
Zhang’ao Village, Qinggang Town, Yuhuan City,  
Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 06 24 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609340 (540) CURESOLUTE (511) 3, 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt .,  
Keresztúri út 30-38 ., H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609342 (540) Ebocom
(531) CFE: 01 . 01 . 02, 26 . 11 . 01, 27 . 05 . 08 (511) 9
(732) Shandong Yibo Photoelectric Technology Co ., Ltd .,  
No . 10, Chuangye Road, Industrial Park, Shanghe County, Jinan City, 
Shandong Province (CN)
(151) 2021 06 25 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609343 (540) LINEA MICRA (511) 7, 11
(732) LA MARZOCCO S . r . l .,  
Via La Torre, 14/H, I-50038 SCARPERIA (FI) (IT)
(151) 2021 07 01 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609346 (540) PURASOLUTE (511) 3, 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt ., 
 Keresztúri út 30-38 ., H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609454 (540) Ecoscinox (511) 1
(732) Sennics Co ., Ltd ., Room 2304, No . 1200, Pudong Avenue, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CN)
(151) 2021 04 20 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609503 (540) n3xt . 
(531) CFE: 24 . 17 . 02, 26 . 01 . 03,  
27 . 05 . 01, 27 . 07 . 01 (511) 5, 9, 10, 11, 40, 44
(732) m3 Sanitrade SA, Place de Cornavin 3, CH-1201 Genève (CH)
(151) 2021 05 19 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609621 (540) Carrefour links
(531) CFE: 24 . 15 . 21, 26 . 13 . 25, 27 . 05 . 10, 29 . 01 . 12 (511) 35
(732) CARREFOUR, 93 Avenue de Paris, F-91300 MASSY (FR)
(151) 2021 06 08 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1609634 (540) YONGBAO MACHINE
(531) CFE: 26 . 13 . 25, 27 . 05 . 01, 28 . 03 . 00 (511) 7
(732) Zhou Shengguo, No . 45-2, Back Street, Hexi Sun Village, 
Huairen Town, Shanghe County, Jinan City,  
Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 31 (441) 2021 09 13 (581) 2021 08 26

(111) 1610810 (540) SINUS (511) 19, 37
(732) Wienerberger AG, Wienerbergerplatz 1, A-1100 Wien (AT)
(151) 2021 05 14 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1610848 (531) CFE: 28 . 03 . 00 (511) 2
(732) SUZHOU KINGSWOOD EDUCATION TECHNOLOGY CO ., LTD ., 
No . 989 Chunshen Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, 
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1610978 (540) HARMONY (511) 9
(732) Topcon Healthcare Solutions, Inc .,  
111 Bauer Drive, Oakland NJ 07436 (US)
(151) 2021 07 01 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1611022 (540) MPI (511) 35
(732) MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL,  
2711 LBJ Freeway, Suite 600, Dallas TX 75234 (US)
(151) 2021 06 01 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1611044 (540) Johnny Blaze (511) 25, 35
(732) Sarah Bora, Am Finkelbach 16, 50189 Elsdorf (DE)
(151) 2021 06 01 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1611077 (540) KUAISHOU (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(732) Beijing Dajia Internet Information Technology Co ., Ltd ., 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No . 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2021 07 15 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1611125 
(531) CFE: 02 . 07 . 02, 06 . 01 . 02, 07 . 01 . 01,  
25 . 01 . 15, 28 . 05 . 00, 29 . 01 . 15 (511) 33
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(732) Joint-stock company „Kizlyar brandy factory”, street 
Ordzhonikidze, 60, city Kizlyar, RU-368870 Dagestan Republic (RU)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 09 20 (581) 2021 09 02

(111) 1612090 (540) FITTONE (511) 4, 16, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26

(732) HONNEX TRADING LIMITED,  
Unit 3B, 5th Floor, Far East Consortium Building, 121 Des Voeux 
Road, Central, Hong Kong (CN)
(151) 2021 08 02 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612115 (540) BUBU
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 5
(732) Junhua WANG, No . 91, Building 23, No . 128 Yard, Changjiang 
Middle Road, Erqi District, Zhengzhou, Henan (CN)
(151) 2021 06 28 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612161 (540) iShield
(531) CFE: 27 . 05 . 01, 29 . 01 . 04 (511) 9, 42
(732) Swissbit AG,  
Industriestrasse 8, Postfach, CH-9552 Bronschhofen (CH)
(151) 2021 05 07 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612226 (540) ZECHA
(531) CFE: 26 . 04 . 05, 27 . 05 . 01, 29 . 01 . 12 (511) 7, 8, 10, 40
(732) ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH,  
Benzstraße 2, 75203 Königsbach-Stein (DE)
(151) 2021 05 19 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612261 (540) HEKLA VODKA
(531) CFE: 06 . 01 . 01, 25 . 01 . 19,  
26 . 11 . 09, 27 . 05 . 01, 29 . 01 . 14 (511) 33
(732) BERLAT GRUPA, SIA,  
„Jaunkūlas”, Ādaži, LV-2164 Ādažu nov . (LV)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612312 (531) CFE: 28 . 03 . 00 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(732) Beijing Dajia Internet Information Technology Co ., Ltd ., 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No . 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2021 06 23 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612335 (540) COVI (511) 9
(732) CASANOVA DIMITRI, Via Bainsizza 8, I-35143 PADOVA (IT)
(151) 2021 03 10 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612431 (540) BREEZYBROWS
(531) CFE: 02 . 09 . 04, 27 . 03 . 02,  
27 . 05 . 01, 28 . 07 . 00 (511) 3, 8, 41, 44
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,  
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

(111) 1612497 (540) COCOON
(531) CFE: 27 . 05 . 01 (511) 11
(732) Thermasi LLC, 165 Duckworth Street, St . Clair MO 63077 (US)
(151) 2021 07 08 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09

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) 1462350 (540) BUILDING BLOCKS OF SCIENCE (511) 1, 9, 
16, 31, 41, 42

(732) Carolina Biological Supply Company,  
2700 York Road, Burlington NC 27215 (US)
(151) 2018 12 04 (441) 2019 05 06 (581) 2019 04 18
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH  
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

PATENTY

(B1) (11) 236022 w WUP nr 19/2020 na str . 8 w łamie prawym, wiersz 8 od góry, błędnie podano imię współtwórcy wynalazku, jest: „Cieślik 
Wioletta, Katowice (PL)” . 

 Powinno być: „Cieślik Wioleta, Katowice (PL)”
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